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КЧШбагЛг n * n  и  . . gyau torkig van a háborúval, de a francia szemléli a gyönyörteljes látványt, hogyan
JU iaiasO K  az  H lta ian o s DéJjere. nép hangulata mégsem érett meg annyira, pusztítják egymást Európa népei és szívják

Ha szemiiovrA venni «t.,in i, л» ho*Y a breszt-litovszki tárgyalások elveinek egymás vérét, életerejét, hogy végül teljesen
lánoa békére nviiA iriistsenb /  Uk w*f. alapján békéről lehetne vele beszélni. Inkább megtörve és kimerülve a háború befejezése 
кеИааЬяЛ я ^ т Ы п м п а ^ ’ . к. ^ I t  az a benyomásunk, hogy a katonai dikta- után az egész földtekét Amerika egyedural-
ténveket rideaen mérieoei° * ,he íesebb a torának sokkal több ott a k'ilátáse, mint a mának legyenek kénytelenek átengedni. Ez
i Ä k ö Ä n i  h í  v i f  ? ’ I"mL Vu rme9 békének. sokkal kellemesebb és előnyösebb kilátás,
érhet bennünket ^  egalabb nem Látszat szerint még ennél is kevesebb semhogy az elnöki székben ülő tiezteletre-

A s' valószínűsége vau a békének Angliában. Az méltó tanár úr a további pusztulást időelőtti
Azt látjuk, hogy a nyugati aotánthatal- angol politika intézői kitünően értenek ah- béketárgyalások megkezdésével megakadá- 

Шь#л|в м 1°8*20Г9*5 88а1 béketárgyalá- hoz, hogy a valódi tényállást, a harctéri lyozza.
“  °  hi.An„iti!r lfk m3g^ “! . Ez 1gl an még he|Vzetet és az erőviszonyokat tendenciözu- Az általános béke megkötésére tehát 
vkL T lT  . '- к *IT al , ái a i DOe béke meg' 9an kiszine«ék. Meglehetős bizonyossággal még türelemmel várnunk kell. Ez minden- 
i t i "  ®éenk nincsen, mé- lehet feltételezni, hogy az angol nép nagy esetre szomorú és elszomorító megállapítás,

á 82lkK,h0gT megegyezé' tömegeinek halvány fogalmuk sincs arról, de az ellenséges kormányokban uralkodó 
!м « 1 1 м п iJűti „SÍT*. • ' 69 ,aZ У®'“1'  minök a tényleges erőviszonyok. Londonban hangulat helyes megítélése mellett nem aár- 
T<oea. döD be u megkd ш nem lesz lebet'  egyre fáradoznak annak bizonyításával, hogy közbatunk el előle.

Veevük csak чоггя я nunoati Amer^n té tje in  pótolni fogja a hasznave- Ismételjük: jobb az igazságot felismer-
vegyük csak sorra a nyugati antánt- hetellenné vált orosz gőzheogert. Az angol m;n* indokolatlan oDtimizmnsaal olv re-

w “ e íil íá lo k ? V'298 ,Uk meg’ mmÖk °“  a T mtT k*ldicsekednek a gyarmatokban, ín y e k e t  táplálni, melleknek rövid időben 
T . - . ... Mezopotámiában és Kisázsiában elért sike- való teljesülése minden valószínűség szerint
Tekintetünk iegelébb Olaszországra e- rekkel, melyeknek jelentőségét érdemen fe R lehetetlenségek közé tartozik.

ык. Annak idején, amikor hadseregeink át- lül felfújják és kötik igagukat ahhoz, hogy ________
törték az isonzói frontot, nem látszott lehe- békét csakis az ő haditérképük, de nem a
tétlennek, hogy Olaszországban oly belviszá- Ereszt-Litavazkbap MátMjeteatések alapján А  V 0Г0вкбГ6£&1 1ЩНВД10ЭД1{Ш» 
^yokfagcak kitömi, amelyek a békét siet- fogadhatnak el. Emelteti azonban már az
tetik. Ez azonban nem történt meg. Gyors angol nép is keservesen érzi a közélelme A Vöröskereszt-egylet Csáktornyái fiók
változást ott csak valamely előre nem lát- zés napról-napra szaporodó nehézségeit. egylete, hogy a hadbavonultak hátrahagyott 
ható nagy esemény idézhetne elő. A nyugati antánthatalmak tengerentúli családtagjainak s a helybeli kórházakban

Ami Franciaországot illeti, bebizonyult, szövetségese, Amerika, még fegyveresen nem üdülő ée gyógyuló katonáknak karácsonyi 
hogy a »vén tigris« Clemenceau fogai, me* avatkozott a háborúba. Reklámerika hirktirt örömet szerezzen és támogatást nyújtson, 
tyekkel ellenségeit szét akarja marcangolni, jei szerint azonban ott nagyban folynak a jövő szerdán, e hó 16 án, d. u. bárom jó- 
még nem hullottak ki. Franciaországban a háborús készülődések. Mindazonáltal Wilson tákooy előadást rendez, hogy ennek tiszta 
»hazafias felbuzdulás« a mértékadó körök- még, úgy látszik, nem határozott, bogy me- jövedelméből az előlegezett kiadásokat utó
ben nem hogy ellanyhult volna, de még fo- lyik frontra küldje az amerikai hadserege 1*8 fedezze.
kozódott is. A franciáktól nemzeti kivánsá- két. Amerikának bizonyára érdeke, hogy a A Vöröskereszt tervbe vett jótékonysági 
gaikról, köztük elsősorban Elzász Lotharin- háborús készülődéseket minél tovább ki- szereplésében minden oldalról a legmeaszebb- 
gia visszahódftásáró) való lemondást ma még nyújtsa. Időközben az amerikai emberbarát menő előzékenységgel találkozik. A Csáktor- 
v&rni nem lehet. A nép és a katonaság u- és igazságért rajongó idealista élvezettel nyai Gőzmalom ée Villamtelep Részvénytár-

0  . . Kezdjünk hát bele! — Hát hiszen ott valóságos játékbarlang
b z á j r ó l - s z á j r a .  ügy egy hét maivá kezdtük észrevenni, hogy Tan- ösazegyölnek tizen, tizenöten, aztán ferbliz-

Irt»* Nemo ismerőseink nagyon görbe szemmel néznek ránk. ne*» bakkoznak, makaóznak, naei-vasiznak egész
Kurtán felelgettek a kérdéseinkre, nem is igen áldott délután.

Van nekem egy nagyon derék öreg bátyám, akartak velünk szóba állani. — Lehetetlen----
к Sándor bácsi, akivel rendesen együtt szoktam Mi a menykő lelte ezeket? — De bizony nsy van. Aztán még ha ki
tölteni a vasárnap délutánokat Azt is raegtadtuk aztán nemsokára. ceibe játszanának, bát hagyján; de csak agy re-

Szép időben kirándulnak hol ide, hol oda, Borzalmas hírek szállongtak felőlünk hocv Pölnek a и*в8вк> húszasok meg az ötvenesek. 
S r *  “ ППУа aZ Íd6< S2éP CSendeSín al3tonk milyei^^U^etes^e^^erek vagy^k^ hogy '̂mUyen -  Borwsztó .

rent u 4Men- a„„-LnnL rettenetes dorbézolással töltjük a drága vasárnap — Ugyám, de még — képzeld csak ! — sgy
^ k  habezemre szoktunk játszani, egyikünk asztal telidesteli borral meg ásványvízzel. Van ott
Ест"««* vatóínL mX °tá n aSmee.nt ezzel a Persze, hogy mi magunk bimnltunk ésazör- Hbányai aashegyi, ménesi, szekszárdi, parádi, sau- esőis vasarnap aeiutan megint ezzel a , . . ra;ta ieff;0hhan hm, borszéki, suhguli. Isznak azok úgy, mint a

nemei mulatsággal töltöttük az időt. Hogy a rau- nyomon* el rajta íegjoDDan. kottvan nekik Per-
latság mégse legyen olyan száraz, Sándor bátyám Csak úgy történt, hogy a mi kedves isme- * ho «  este felé már Mzsaőznek 
odaállított egy flaskó kőbányait, meg egy üveg rősünk elmondta a dolgot egy másiknak, a másik 9 ®- Пв*У “  “ " * •« * • pezsgő ne . 
kristályvizet, azt szép lassan iszogattuk estig. Az- egy harmadiknak, a harmadik egy negyediknek s Botrányt
tán van neki egy gramofonja, azt is felhúzta a igy tovább. Változatosság kedvéért mindegyik tol- Biz az a . Es ha még mindezzel beelé-
kedvemért, hadd fújjon egy pár nótát. dott hozzá valamit, úgy, hogy mire a tizedikhez gednének. De képzeld csak, még tizenkét cigányt

Éppen az utolsó játszmát fejeztük be, az került már rémségesen megnőtt a m i ártatlan >оМ1Ш >п.к м= « ^ o b á b a  ^ .^ » 6  ^ l i g  hu- 
otoleó kvaterkát ürítettük ki, a gramofon nagy mulatságunk, g , gy 8T
sercegéssel jelezte, hogy tűje már szántatlan ta- — Holnap délntán meglátogatom Sándor bá- e8T árva lélek sem tud alodm. 
lajon kezd barázdát vonni, amikor egyszerre belép csit, — mondta ennek a tizediknek egy tizen- Szörnyűség! S csakugyan úgy van ?
egy közös ismerősünk. egyedik. u — Tnlajdon szememmel láttam. Rettenetes

— Ugyan mivel töltöttétek a délutánt? — No hiszen, csak oda menj, akkor ugyan emberek **ok!
Hűségesen elreteráltuk neki. szép kompániába kerülsz. Mos már mi a Sándor bácsival azon töqük
-  No ez bizony elég szerény mulatság. -H o g y h o g y ?  a fejüket, hog, mire ez a hír a huszadik ember-
Most vigyázat, kedves olvasó vagy olvasőnő! -  Talán csak nem akarod a nadrágodat is hez eljnh miféle monstrum katonnbanda fog ne-

Uj fejezet következik, melyben a nagv Oaleottóé elveszíteni?! kőnk akkor a fülünkbe muzsikálni?
i főszerep -  Hogyan ? Nem értem. ---------------
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ingyen engedi át mozihelyiségét s díj
talanul szolgáltatja a villamáramot az elő
adásokhoz s bocsátja rendelkezésére a szak
értő kezelőket. így most egyedül Csáktornya 
és környékének közönségén múlik tehát, hogy 
a jótékony előadás azzal a jövedelemmel 
járjon, melyre az elnökség az előadások 
rendezésével számit.

Nincs kétség benne, hogy a közönség 
pártolni fogja a fényes előadást, mert az 
elnökség által választott darab a legvonzóbb, 
legkápráztalóbb filmdarabok egyike. S igy 
nem hiába áldoz jótékonyságra, bőséges él
vezetben lesz része t  közönségnek, amikor 
ez alkalommal a mozgósz:^ házba fokozol 
tabb mértékben ellátogat.

Színre kerül a kitűnően bevált magyar 
Aaztra-filmgyárnak európai színvonalú leg
kiválóbb műve, Az obsitos, mely Bakonyi és 
Kálmán operetje után készüli. A darab ér 
dekes meséje telített a magyar kúriák ro
mantikájával. Olyan, mini a tavaszi magyar 
löld, mikor hol borús, hol derűs hangulat
tal van tele Bár a háborús világban játszó
dik, a háború csak epizód benne: csupán 
árnyéka az emberek, a szívek játékának. 
Minden megvan benne, amit a közönség a 
filmen látni szeret: idill, lobogó szerelem és 
dráma. Annyi bizonyos, bogy a maga kettős 
hatásával ez a film egyszerre fogja a kö
zönséget, különösen a hölgyeket elérzéke- 
nyíteni és derűre hangolni s emellett a lel
keket felemelő hatása sem marad el. Szív
nek és szemnek szép elejétől végig. A film 
fotográfiái tiszta, művészi munkát produkál
nak. A szerepeket nagyrészt a fiatalabb szi- 
nészgárda kedvelt tagjai játsszák, köztük a 
bájos Bojda Juci, dr. Torday Ottó, Petheö 
Attila, Matyasovszky Ilona, Vándori Gusztáv 
a as öregek köxül Komjáthy János és Veszpré 
ouné, Ágh Ilona.

A darab cselekménye hűen követi az 
operett meséjét, csupán a darab vége szen
ved némi változást, de nem a darab hátrá
nyára. Annyira nem, hogy akik a filmet és 
aa operettet látták, nem győaik eléggé di 
csórni és magasztalni a filmdarab bessédes 
elevenségét, a cselekvény színes megszólam

lomás előfizetési alapdíja és háborús pótdíja 
összesen évi 120 korona, a mellékállomás 
előfizetési alapdíja és háborús pótdija évi 
72 korona, belépésidij minden újonnan be
kapcsolt főállomás után 100 K. mellékállo
más után 50 korona, átírásidíj minden fő
állomás, illetve fővezeték után 50 korona. 
Nyilvános jellegű helyiségek előfizetési díja 
és háborús pótdíja összeseu évi 240 korona. 
A beszélgetések díja a beilöldi távolsági for 
galomban zónarendszer szerint és 3 perces 
beszélgetések után esedékes még pedig:
I. zóna 0—25 kilométerig — К 25 fillér. 
II > 25—50 * — > 50 >
Ili » 50—100 > 1 * — •
IV. * 100—200 t 2 * — »
V » 200 kilométeren felül 3 » — *

A sürgős beszélgetésekért a 3 szoros
díj fizetendő.

Aki távbeszélő állomását a megválto
zott díjtételek mellett megtartani nem kí
vánja éti ezen szándékát január végéig írás
ban bejelenti, állomását január 31-én lesze
relik; később felmondók az előfizetők sorá
ból csak a szabályszerű felmondási határidő 
betartása mellett léphetnek ki.

Adakom aum k ля e le a e it  b ő s ö k  ö z 
v e g y e i éa á r v á i  Ja v á r a  /

H a d s e g é lje z ő  H iv a t a l  fő p é n z 
tá r a , K é p  v ia e iő b á z .

Mindenki megállapítja, hogy az Obsitos 
a legsikerültebb filmproduktum, melynek ma 
gyár meséjében, magyar kivitelében min- 
deoki gyönyörködni fog.

Az egyesület három előadást rendez 
4 órakor a tanulók részére (polg. isk lány
tanulók 1 K, polg. isk. fiók és tanftóoöven 
dókek 80 f, elemi isk. tanulók 60 f), 6 és 
8 órakor a közönség részére (páholy 20 K,
1. hely 3, IL hely 2, III hely 1 K) Utóbbi 
két előadás alatt Csáuyi Sándor helybeli ze
nekara játszik. Az iskolábajáró tanulók je
gyeiket az osztályfőnököknél válthatják.

Fölül fizetések köszönettel fogadtatnak 
ée hirlapilag nyugtáztatnak.

A telefon uj szabályzata is díjtételei.
A kereskedelemügyi miniszter rendelete 

szerint 1918. január 15 tői a környékbeli és 
törvényhatósági távbeszélő viszonylatokban a 
beszélgetések jelenlegi átalányozása megszű
nik és ezen naptól kezdve csak átaiányozott 
helyi- és minden más viszonyúiban beszél 
getéeenkint díjazott távolsági forgalom lesz. 
A távbeszélő helyi forgalom új díjtételei vi
déken a 100 nál kevesebb előfizetőnél biró 
hálózatokban (Csáktornyán is): önálló főál-

K Ü L Ö N F É L É K .

V é1щ щ Ы о п . . . .

Arcodon még ott a gyermek Almok pírja, 
Lolkodbén boldog, ártatlanaAg él
b e  véredet m ér a poklok tüze vl/fa 
Tiaata szived  Mtér bűmőa karcra kél 
Gyermek vagy még majdnem. Érintetlen gyermek. 
Vigy Аля, ha vétkeael — a jó  laten ver m eg!

Ifjú ajkad, m int а ал Jaj hó oly tiaata,
Kék aaemed, m int a menybolt úgy ragyog,
De testedet a aétén már Ámorra blata,
Bujkálnak benned gonoaa angyalok . . . .
Gyermek vagy még majdnem. Érintetlen gyermek. 
Vigyázz, ha vétkeael — m Jő laten ver meg!

A Természet, hogy mért, ninaaen teé  válaaz,
Véredbe ölte a bűmőa végyak
Hogyha megkívánod, megvetésnek Állass,
Ha nem, tovább la bujtogat vágyad.
Gyermek vagy még majdnem. Érintetlen gyermek. 
Vigyázz, ha vétkeael — a Jó latén ver meg !

Két erő tű zd  benned: Természet törvénye,
S  a Morál, mit emberi kés alkot.
S  míg elnyelni készéi amannak őrvénye,
Vágyadat féken emeaael tartod.
Gyermek vagy még majdnem, Érintetlen gyermek. 
Vigyázz, ha vétkeael — a Jó latén ver meg!

____ K .  F .

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXV-ik évfolyam I-sö negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

Előfizetési árak :
Egész é v r e .................................. к  20 —
Fél é v r e ....................................... , jq .____
Negyed évre.......................................   5 _

Egyes szám ára 40 fillér.

— Halálozás. Részvéttel vettük a bírt, 
hogy özv. Martincse vies József né, szül. Stra- 
bia Amália úrasszony f. hó 12 én reggel 4 
órakor hosszas szenvedés után 92 éves ko
rában elhunyt. A nagy kort ért elhunyt úr
asszonyt ma délután temetik. Nyugodjék 
békében r

— A korházparancenok búcsúzása, Miu
tán a Csáktornyái katonai tartalék kórház 
teljesen feloszlott s engem az olasz frontra 
rendeltek ki, távoznom kell Csáktornyáról 
A távozás amiiy gyors, ép oly fájdalmas is 
Nagyon megkedveltem rövid ittt&riózkodá- 
eom a!a4 ezt a kedves városkát s nem szí
vesen távozom. Ép ezért kötelességem lett 
vo'üü minden ismerősömtől személyesen el- 
búc.-úín: De most az idő rövidsége miatt ezt 
nem tehetem u:eg, ezúton mondok tehát kö
szönetét mindenkinek, aki bármi tekintetben 
is hivatásomban támogatott, másrészt szívélye
sen üdvözlök mindenkit, akitől személyesen 
nem búcsúzhattam el. Tartsanak meg szivea 
emlékezetűkben, ahogy rám nézve is felejt
hetetlen marad a kedves Csáktornya barát
ságos polgársága. Dr. Vitaliani Emil főtörzs
orvos. a tartalékkórház v. parancsnoka.

— Jótékony mozieltadáo. A Vöröske
reszt egylet helybeli fiókja javára a Csáktor
nyái Gőzmalom és Viliamtelep támogatásá
val a Rákóczi utcai mozgóképszínházban 
előadásra kerül Csányi Sándor helybeli ae- 
nekara közreműködésével a közönség részére 
d. u. 6 és 8, a tanulóifjúság részére d. u. 4 
órakor Az obsitos dráma, Bakonyi és Kál
mán hírneves operettje után. Az előadást 
Mik Károly tanítóképző-intézeti nevelő úr pro- 
logja vezeti be. A jegyek a két utolsó elő
adásra elöreváltásban is Pethő Jenő gyógy
szerész úrnál, egyébként a pénztárnál az 
előadás napján d. u. 3 órától kezdődően 
kaphatók. Felüifizetések köszönettel fogadtat
nak s nyilvánosan nyugtáztatnak.

— Köszönetnyilvánítás. Grész Ernőné 
10 К-t s egy magát megnevezni nem akaró 
adakozó 12 К t adományoztak a Vöröske
reszt Csáktornyái fiókegyletének, mely ado
mányokért ez úton is köszönetét nyilvánítja 
az elnökség.

— Adomány. A Stridóvári Takarék- 
pénztár igazgatósága évről-évre megemléke
zik a hegyvidéki iskolákról szép ajándéká
val, a »nagornják« szép gyermekeiről. A 
szentorbánhegyi iskolának is az elmúlt há
rom esztendőn át évente 10—10 К t s igy 
összesen 30 К t juttatott a magyar nyelv 
elsajátításában kitűnt tanulók jutalmazására 
Az adományokért hálás köszönetét mond a 
gondnokság.

— Köszönetnyilvánítás. Bernstein Izi- 
dorné úrasszony Zágráb, volt szíves a Csák
tornyái izr. nő egyletnek 100 korouát ado
mányozni, fogadja a nemes urhölgy ez úton 
is hálás kö9zőnetünket. Az elnökség.

— Karácsonyi szünidő újabb msQhosz- 
szabbítása. A vallás és közoktatásügyi mi
niszter a tüzelőanyag hiánya miatt a január 
17 ig kitolt karácsonyi szünidőt 6565. ez 
rendeletével újból meghosszabbította. Az ujf 
rendelet szerint a meghosszabbított kará
csonyi szünidő által megszakított tanítás 
február 4 éo lesz megkezdendő. A gyakorló- 
és iparostauonciskolában azonban 17 én kez
dődnek a tanítások.

— Az oroszok karácsonya. Érdekes je
lenséggel íaláikoztunk a napokban, amikor 
orosz hadifoglyainkat e hó 7. és 8 án az 
utcákon tömegesen láttuk. Minden orosz ha
difogoly az utcán volt, kiöltözködve, taka-
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rosan, jókedvűen, mert karácsonyukat ün
nepelték meg. Valami orömteljee, valami 
megnyugtató volt ezeknek az oroszoknak az 
ünneplésében Nemcsak ünnepeiket ülték 
meg, de hangos örömüknek adtak kifeiezéet 
afölött is, hogy a béke fölött tárgyalnak — 
otthon s hogy nemsokára mennek — haza! 
Érdekes, hogy egyre hajtogatják, mintha ex 
kuzálni akarnák magukat, hogy nem azért 
kívánkoznak haza, mert itt rossz dolguk 
lenne, hanem azért, mert mégis csak jobb 
— otthon. Olyanok is vannak köztük, akik, 
amint otthon szétnéztek, visszatérnek, mert 
Ai akarnak véglegesen letelepedni annyira 
megszerették ezt a népet, a szép Magyaror
szágot !

— Megszűnt a Magyar Paizs* A ma
gyarság legsovénabb védője, a Zalaegersze
gen megjelenő Magyar Paizs, 18 évi fenn
állása után, az elmúlt év végével megszűnt. 
Eddig is nagy nehézségekkel küzdött. Hol a 
papiroshiány, hol a nyomdaszemélyzel elég
telensége gördítettek eléje nagy nehézsége
ket, majd pedig az adta meg a derék lap
nak a kegyelemdöfést, hogy nem volt nyom
dája, ahol a lap napvilágot láthatott volna. 
A sok fájdalmas csalódás s a leküzdhetet
len nehézségek végül a fáradhatatlan szer
kesztőt, Borbély György gimnáziumi tanárt, 
megadásra kényszeritették. Begöngyölte tehát 
a zászlót, amelyet eddig ritka lelkesedéssel 
lobogtatott 8 a lapot beszüntette. Lehet, hogy 
nem végleg. Ami több is mint bizonyos, 
mert az izzó temperamentommal megáldott 
Borbély Gyurka lap nélkül nem exietálhat. 
Adja Isten, hogy agy legyen! A magyarság
nak szüksége van a Magyar Paizs feltáma
dására !

— SiTOZát. A 18 éves népföikeiők so
rozása a Csáktornyái járásban e hó 15, 16 
és 17-én törtéuik. 15-én a belicai, dráva-
sányi. bottornyai, drávavásárhelyi, dráva- 

cagyfaiui körjegyzőségek és Csáktornya; 
16-án a mnrasiklósi, csáktornyavidéki, mu- 
raszentmártoni, muraszerdabelyi; 17-én a 
felsőmihályfalvai, stridóvári és viziszentgyör- 
gyi körjegyzőségek soroznak. A sorozóbizoít- 
ság polgári elnöke Tóth István nyug. grófi 
liszttartó, takarékpénztári igazgató.

— Az uj gabonarekviráiás. Az uj rek- 
virálásból kifolyólag a közélelmezési minisz
ter rendeletére Zalavármegyének 3000 vag- 
gon gabonát, hüvelyest és tengerit kell be
szolgáltatnia. Az alispán ebből a terményből 
a Csáktornyái járásra 240, a perlakira 270 
vaggont vetett ki s ennek beszolgáltatásáért 
a vármegye alispánját teszi felelőssé. Miután 
a kivetett mennyiség biztosítása csakis a 
fejkvóta lényeges leszállításával történhetik, 
az alispán a gabona fejkvótáját 15, illetőleg 
12 kg.-ról 10 kg.-ra, a tengerinek 20 kg.-os 
kvótáját 15, a 16 kg.osat 12 kg.-ra, a hü 
velyesek 2 kg.-ját 1 s az 1 kg-osat félki- 
jogramra szállította le. Akik tehát egész 
esztendőre ellátták magukat gabonával, azok 
fejenként és havonként 2 kilót tartoznak a 
rekvirálás alkalmával beszolgáltatni. Az el
látás augusztus 15 ig szól, tehát egy személy 
14 kilót lesz köteles a közfogyasztásra át
engedni. Ilyen az eljárás a többi rekvirá- 
Jandó élelmi cikknél is. A külső cselédeknél, 
nemtermelő mezőgazdasági munkásoknál, 
mezőgazdasági hadifoglyoknál a régi fejkvóta 
megmarad A fölösleget rögtön kell beszol
gáltatni.

— Lóárverés. Folyó hó 20 án az itteni 
laktanyában, az ismert feltételek mellett lő- 
iirverée lesz megtartva

— A katonatanvlók vizsgái. A most
beváló középiskolai tanulók ez évi tanul
mányaik végzése tekintetében a hadvezetöség 
és kŐzoktatá>ügyi m. kir. minisztérium meg
állapodása értelmében a bevált tanulók feb
ruár 6 ika beiyett csak március 15 én vo 
nuinak be, hogy ezalatt a részükre rende
zett előkészítő tanfolyamokat látogathassák. 
A minisztérium 7. sz. rendelete szerint U- 
gyanis a középiskolák VII. és Vili. osztályú 
tanulói s a tanítóképző intézetek III és IV. 
éves növendékei február elsejétől március 
14 ig külön tanfolyamokon vesznek részt, 
ennek befejezése után az utolsóelőtti évfo
lyambeliek osztályvizsgálatot s az utolsó év
folyambeliek osztályvizsgálatot s ennek si
keres kiállása esetében írásbeli nélküli érett
ségit, illetőleg befejező tanítóképesftő vizsgá
latot tesznek. A többi osztályok bevált ta
nulói pedig egy héttel bevonulásuk előtt 
egyszerű osztályozás alapján osztálybizonyít- 
ványt kapnak. A minisztérium, hogy a ta
nulmányaikat még be nem fejezett két fel
sőbbosztálybeli deákok is tanulmányaikban 
el ne maradjanak, illetőleg azokat befejez 
zék, az 1917 ben s még előbb bevonultak 
részére is, ha parancsnokságaiktól szabad
ságidőt kapnak, április 1-től április 28-ig 
terjedő tanfolyamokat rendez. Az alsóbb 

I osztálybelieket pedig magánvizsgálatokra bo
csátja, ha ebbeli jogcímüket igazolják s erre 
jelentkeznek. Két osztályról vizsgát egy év 
alatt azonban nem tehetnek

— Állandó mozi. A Rákóczi utcai ál
landó mozgószinház mai előadásainak mű 
sora: A leigázolt lélek (dráma 4 felv), Há
zasság akadályokkal (vígját. 3 felv.)

— Határidő meghooozabbitáo. A hiva
talos lap legújabb száma a pénzügyminisz
ter rendeletét közli, mely szeszfőző vállal
kozóknak a szeszfőzde céljaira szolgáló nyers
anyagoknak a termelőktől való beszerzésére 
december 25 ében megállapított határidőt 
1918. évi január 31-ig meghosszabbítja.

— A Délí-vasut nagy deficitje. A Déli- 
vasút igazgatósága a napokban Récsben ülést 
tartott, a melyen beszámolt az októberi for
galommal kapcsolatos pénzügyi helyzetről. 
Október végéig az elmúlt évhez képest a 
bevétel 12 2 millió K-va! emelkedett. A 
kiadások többlete 32 8" millió koronát tett ki. 
Az eredmény tehát 20 6 millió koronányi 
rosszabodá^t tüntet fel az elmúlt évvel szem
ben, amely hat millió korona deficittel zárult. 
A jövő hónap 11-én a DéÜ-vasutnak a 3#/0 os 
elsőbbségi kötvények januári szelvényeit kell 
beváltania, a mi körülbelül 25 millió frankot 
tesz ki. Erre vonatkozóan a jövő hét pén
tekjén tartandó újabb igazgatósági ülés fog 
határozni.

—  A Hadsereg képes katonai folyóirat kará
csonyi száma rendkívül sok aktuális cikket, számos 
közérdekű hírt közöl. A világháború eseményeit a 
legmegbízhatóbb értesülések alapján ismerteti. 11- 
lustracioi közül kiemeljük a haditengerészeti ké
peket, valamint az olasz harctéren készült fölvé
teleket. «A Hadsereg* jannár elsején a XV. év
folyamába lép. — Előfizetési ára egész évre 24 
korona, egye.s száma 1 К 20 fillér. iMinden könyv- 
kereskedésben megrendelhető.

— Automobiltartás korlátozása. Kiadott 
miniszteri rendelet értelmében március 1-től 
kezdve csak azokat a személyszállító auto
mobilokat szabad üzemben tartani, amelyek 
használására a kereskedelmi miniszter en
gedélyt adott A kérvényeket a  törvényha
tóságok első tisztviselőinél kell előterjeszteni 
és január 25 ig a keresk. minisztérium ipari 
műszaki ügyosztályában kell benyújtani.

— Vetőmag a gazdáknak. A földműve
lési miniszter leiratot intézett Zalavármegyt 
alispánjához, amelyben rámutatott arra, hogy 
a gazdák a tavaszi vetőmag szükségletüket 
a rendelkezésükre álló készletekből rendsze
rint fedezhetik ugyan, miután azonban mé
gis lehet, hogy a gazdák megfelelő vetőmag
gal nem rendelkezhetnek, gondoskodott ar
ról a miniszter, hogy tavaszi árpa, zab, ten
geri és kölesből készletek fóntartassanak, 
amelyek elegendők is lesznek, ha abból csak 
a föltétlenül reá szoruló gazdák részesülői
nek. Fölhívja a miniszter az alispánt, hogy 
január hó 15 ig tegyen hozzá jelentést, hogy 
Zalamegye területén van-e föltétien szükség 
arra, hogy a miniszter tavaszi vetőmagot 
bocsásson rendelkezésre, ha igen, számsze
rűleg jelentse azt is, hogy minő és mennyi 
vetőmag szükséges.

— Ha 52-ből etveazünk 38 at, marad 14*
Ez az egyszerű kivonás tanít meg miudenkit a ma 
legnagyobb művészetére a pénz-megtakarításra. Ti
zennégy koronát takarít meg mindenki évente, ha 
annak a budapesti reggeli lapnak az előfizetői közé 
lép, amelyik egyedül marad meg a régi előfizetési 
árak mellett. A »Pesti Napló* ez az egyedüli lap. 
Csak a »Pesti Napló« szerezhető meg továbbra 
is a régi, negyedévi 950 К félévi 19 К és évi 
38 К előfizetési árért, a többi lap felemelt V« övi 
13 korona, félévi 2G korona és évi 52 korona elő
fizetési ára helyett. A régi áron, a régi terjedelem
ben nyújtja tehát a »Pesti Napló* továbbra is a 
müveit magyar közönségnek az újságírás ée szép
irodalom legkiválóbb és érték tekintetében egyedül
álló alkotásait. A publicisztika és irásmfivéezet 
illusztris képviselőinek, 60 magyar írónak legjobb, 
legragy ogóbb munkáit a régi áron viszi el minden
nap a »Pesti Napló« az ország minden részébe 
azokhoz, akik ha egyéb közszükségleti cikkeiknél 
nem is tudnak takarékoskodni, de legalább fel
használják azt, hogy az egyik legfontosabb köz
szükségleti cikküknél, a mindennapi újságjuknál 
takarékoskodjanak. A »Pesti Napló* kiadóhivatala 
Budapest, VII. Rákóczi-ut 18. módot nyújt ehhez 
mindenkinek.

— Változások a posta*, távírda- ét 
távbeszélő forgalomban. Horvát-Szlavonor- 
szágok területe, Isztria és az Osztrák tenger
mellék a postaforgalom, Zágráb, Varasd és 
Bjelovár-Kriievci vármegyék a távbeszélő 
magánforgalom, Dél-Stájerország a posta: és 
távbeszélő magánforgalom tekintetében a til
tott területek közül kivétettek és az e terü
leteken fennállott forgalmi korlátozások meg
szűntek Az osztrák tengermeüékkel való 
forgalomban Fiumicello, Romans, Sagrado, 
Villa Vicentina és Viilese helyekkel közön
séges és ajánlott levélpostai küldemények 
ismét válthatók.

— A lo nem foglalható fizotéo. hiva
talos lapban megjelent igazságügytniniazteri 
rendelet a köz- és magánulkalmazotlak fi
zetésére, nyugdíjára vegy egyéb szolgálati 
járandóságaira vezetett végrehajtás alól men
tesített legkisebb összegeket felényivel felemeli. 
Fizetések tekintetében 2000 koronáról 3000 
koronára, nyugdijak stb. tekintetében 1200 
K-ról 1800 K-ra, munkabérek tekintetében 
napi 5 koronáról 7 K. 50 fi iérre emelkc- 
kedelt ezzel a le ne n foglalható évi já
randóság

— Eleiett megsebesült és kitüntetett 
hősök. A már 15 éve fennálló »A Hadsereg« 
cimü képes katona» folyóirat szerkesztője 
tőikért bennünket, tudassuk I. olvasóinkkal, 
hogy az elesett, kftünfefett vagy megsebesült 
tisztek, zász’Ó30k, tisztjelöltek és egyéves 
önkéntesek arcképét és életrajzát díjtalanul 
közli, ha az arcképet és az életrajzi adato
kat a csalód (vagy rokon) »A Hadsereg« 
szerkesziőjénrk. And. Ferdinánd u. 8. beküldi.
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Sve pofiaké, kaj se tide ladr- 
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Smdnikt
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Razlike vu pogodbah med némskimi i ruskimi izposleniki. - Englez opet 
mesariju dela. - Kak bi nasi i ruski zarobljeniki zamenili? - Nemei tri- 
najstput vise ruskih zarobljenikov imaju kak rus. - Amerika pred 1919- 
tom letom nemre pomoc poslati englezom. - Englezki ministerpredsed- 
nik malo mirnese govori, kak je do vezda govoril. - Na svakom boj-

nom polju bil je mir.

Kit stojímo iá bojno« poljo?
( * .  J.) To je vezda najglavneäe, kaj 

dela komisija, koja zbog mira razgovore 
dr2i. Svi izposleniki kője su pogadjajuCe 
vlade vu Brest-Litovsk posiaie, su opet ua 
lice mesta dospele, da se rezprava, i po 
godbe dalje vodiju od mira. К komiSije se 
je pridruZil i Trocktj, ruski minister izvajn- 
skih poslov.

Vu pogodbah bile su vu zadnjih vre- 
menih raslike med nemőkimi i ruskimi iz- 
posleniki. Rusi su hoteli, da bi se pogodbe 
dalje drugdi, a ne vu Brest Litovsku vodile 
Rusi bi radi, da bi se spravidfia vu Stok 
holm prenesle, ali nekam daleko vu Rusiji.

Vu tem delu se euglezke ruke moreju 
spazili, kaj bi rád méSariju napraviti s tem 
nakanenjem, da se uebi rus pomiril, nego 
dalje borii, kaj bi englezu, pák francuzu na 
hasén eluíilo. Nemec, pák mi nesmo popus- 
tili, pák budu se apr&viSCa i na dalje vu 
Brest Litovsku vodila.

Drugo, vu Cem ne su se mogli odmah 
slofciti, bilo je to, da su rusi hoteli, da bi 
nemei i mi predi kak bi se mir sklopil, 
naSe vojniClvo is onih zemljah, kője smo 
od rusa odzeli, vun poteguuli. To se razme, 
da niti oemec, niti pák mi lo nesmo Steli 
napravitk Za kaj smo tuliko krvi alduvali, 
oqo neCemo predi nazaj dati, dók se kont- 
rakti za mir nepodpiSeju i dók nebudu opet 
mirni poloZaji. I vu tem pitauju je englez- 
ka ruka, kojoj bi dobro doSlo, ako se *nebi 
rus s nami i s naSimi savezuiki pomiril 
Tak se vidi, da budu rusi i vu ovih pitan- 
jih popustili. Za nemce i za nas zasigurno 
vnogo vrédi, ako budu se i nadalje vu Brest- 
L4ovskoj vodile rezprave, ar ovdi smo mo* 
guCi paziti na englezke Skramplje, s kojimi 
bi on rad novu svadju napraviti s Ruskom 
i med nami i med nasimi savezniki.

Kak znamo, do 4-ga januara bi morali 
englez, trancuz, pák tálján odgovor dati ru 
som zbog sveobCeg mira. Ali oni neprijate 
Iji na ruski poziv nikakov odgovor joS 
nesu dali.

Na kcníerericiji. koja se vodi vu Brest 
Litkovcu su vezda od liga govori, kak bi 
se naSi i ruski zarobljeniki med sobom iz- 
menili? Najpredi bi se morali betelni i 
oranjeni zarobljeniki dimo poslati, za tem 
stareSi i koji domaj decu imaju. Naz&dnje 
bi se po perSonah i drugi zarobljeniki za
menili. Ovo zadnje bude se pomalem zvr* 
Siti moglo, ar nemei tönájslput vise ruskih 
zarobljenikov imaju, kak rusi nemäkih za
robljenikov.

Znamenito je, gda su rusi na breat lit- 
kopekom spraviőCu polrebuvali, da bi se kon 
ferencije vu Stokholmu dalje vodile a ne 
vu Brest Litkovcu, pák da bi rusom taki, pred 
dokonCanem spraviSCu i pred podpisanom 
kontraktom nazad dali od njih odzete zem- 
Ije, stali su se ruski vojnicki izposleniki i 
glasuo su oCituvali, da ruski vojniki vre 
neCeju, pák niti nemreju dalje harcuvati.

Zeznalo se je, da su izposleniki Ame- 
rike, Englezke, Francuzke, Taljanske i Ru* 
munjske iziSli, pák su izrekii, da se imeuu- 
tih orsagov vlade neCeju méöati vu one po 
godbe, od kojih se vu Brest Litkovcu rez
prave vodiju.

Ruski suprotivoiki vezdaánje ruske vla
de su hoteli 31-ga decembra proti vladi ve- 
liku bunu napraviti, da bi s tem zapreCili 
daleánje rezprave za mir vu Brest Litkovcu. 
Ali vezdaänja vlada je to zeznala, pák je 
prepreCila bunu. Vnoge puntare je vu tem* 
nicu zapreti dala i s velikom strogom je 
pogasila bunu predi, kak bi izbuknula.

Ruska vlada je zeznala, da Kerenski, 
koj je proti mini i koj je predi vodja rus 
kog kormana bil, ima 317 jezer rubelov, 
(ruski penezi) vu jednoj äparkassi. Ove pe- 
neze je vlada oavojila i med one rezdelila 
koji su kvarni bili pri onoj buni, kojoj je 
Kereneki kriv i zrok bil.

Socialise su vu Taljanskoj tajno spra- 
viSCe driali, vu kojem su vnogi polrebuvali, 
da bi se Svajcarska vlada namolila, da Ы 
s nemCom zbog taljanskog posebnog mira 
spomenka poCela.

Amerika se pripravija, da bi Englezkoj, 
Francuzkoj i Taljanskoj pomoC mogla pos 
lati, all same amerikanske novine pripoz- 
naju, da pred 1919-tom nemreju vekäu po- 
moC poslati Vu Ameriki tak misliju, da 
pred letom 1920 om nebude sveobei mir 
Mi pak mislimo, da bude nada i nemöka 
vojska predi sveobei mir uapravila.

Iz Englezke 6-ga januara dohadj ajuCi
glasi mirneäe govoriju, kak su do vezda 
englezi od mira govorili. Vu ime englezke 
vlade je Lloyd Georg minieterpredsednik go- 
vor drfcal, vu kojem je med drugimi svo- 
jimi réCi oCitoval, da Englezka neCe vunis- 
titi NemSku, niti pak rezdrobiti Magjarsku 
Austriju, niti pak Tureku, nego nazaj hote 
postaviti Belgiuma, Srbsku, Montenegro, na- 
dalje Taljanskoj one austrijanske zemlje 
dati, vu kojih taljanski govoriju, Francuz
koj pak one zemlje, koje je NemSka odzela 
od nje 1871 ga leta. Treba, veli, da bi se 
naciu naöel, da se viSe nebi morale svadje 
med narodomi putem tabora rCäiti. Ako bi 
se to dogodilo, onda bi Englezka pripravna 
bila, da se taboru kiaj napravi.

To su prvi réCi, vu koj im i Englezka 
poCne mirneäe govoriti, ali zbog njene zah- 
téve, koje je englezki ministerprezident va 
svojem govoru izrazil. nebude do mira do
Slo. ar niti NemSka, niti pak mi neCemo iz 
naSe orsage za volju englezov nikaj Senkati 
drugim koji su oruSje proti nam zdigli.

Naäi neprijatelji se poöneju malo pre- 
misljavati, da to ipák nebude dobro za njih 
ako budemo mi, pak KemSka po s rusom 
sklopljenom miru od ruskog fronta na fran 
cuzki front veliku vojsku mogli poslati. Je
den englezki general je izradunal i vu no- 
vinah rezglasil, da bude nemec s naöom 
pornoCiom trifertalj milijonov puSkah, tojest 
vojnikov mogel poslati na francuzko bojno 
polje. Jeli bude vide, ili rneuje to vojniőtvo 
kak trifertalj millijonov, to mi nezoamo, 
pak ako bi i zoali, nebi vu novine deli, ali 
da naái neprijatelji zaistino zrok imaju, da 
se premidljavaju, to je istma.
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Na svakom bojoom polju céli proali 

tijeden Ы1 je mir, samo ätuki за uegdi, 
aegdi vu po8iu bili.

Nekaj povuöljivoga
i.

Iz povesti obuce,
Vezda, gda jeden par Cidme 200—250 

korun koätaju, tulko kak pred nekolikimi 
ieti jedna krava, pak gda vre tarn drdimo, 
áí niti za nikakva peneze nebudemo mogli 
oouCu ai kupiti, zanimalo bude naäe cita- 
telje, kakvu obuCu su vu starinakih vreme- 
uih ljudi nosili i kaj je obuCa negda zdav- 
oja koätaia?

Vu jako starinakih vremenih su ljudi 
samo zbog toga obuCu nosili, da si podplate 
Cavaju od trde zemlje i kamenja. Z%to Su 
si na podplate nekakvo trdo drévo, ili ko- 
zu privezali. Potlam su vre i na célú nogu 
si napravili obuCu na formu vezdaSnjih 
opankov, ili boCkurov, ne samo za to, da 
si obraniju noge pri hodanju od kamenja, 
pak druge trdine, nego su vre i zbog pa
rade nosili obuCe. Tak na priliko, kak je to 
vu teStamentu staroga véka Citati moCi, di- 
dovi su na delavenden drugefele, pak vu 
svétkih opet drugeiéle obuce nosili, su s 
zlatom, s gjungjami i s gjemantom okinCili, 
s diSuCom baldamom namazali, male zvon- 
Ceke na nju privezali.

Grki neeu dopustiii, da bi njihovi robi 
oouCu nosili, oni 8ami pak su si na noge 
trdu kodu zavezali s remenami, tak da su 
ovi dost Siroki remeni célú nogu pokrili. 
Nepodtene 2enske su morale vu papuCih 
hoditi.

Pri rimljaoih su Cinovniki Crlene kod- 
nate cipete nosili, a vekéi Cinovniki Ci2me, 
kője su kratke sare imale. Vojniki su si iz 
trde ko2e podplat privezali na noge. Siro- 
madni ljudi su drvene cipele nosili i ako 
su se med sobum svadili, su se i tukli s 
svojimi cipelami.

Vu jedennajstom i dvanajstom stoletju 
su ljudi dugoCaste cipele nosili, koje su si 
pri kolenih privezali s malimi land, na 
Koje su male zvonCeke slo2iti i gda su ho- 
dili, cinkalo je za njim. To se razmi, da 
oni, koji su krast iäli, ili kaj drugo zloCes 
.oga delali, su zbog zvoncekov doma osta- 
vili svoje cipele.

Vu destnajstom stoletju su diroke, pri 
prstih tupe cipele nosili, koje su za med 
vedove potplate zvali. Ovi cipeli su tak pro- 
strani bili, da su mor&li iz outra slamom 
naphati. Samo vu sedemnajstom stoletju su 
ljudi poCeli takvu obuCu nősíti, koja je spo- 
dobna vezdadnjim cipelam i ci2mam.

Kakvu cénu je obuCa imela vu letu 
1595 tom, to je videti moCi iz raCuna Ja
nód Ernest eaekog hercege. Poljeg ovoga 
raCuna za hercega zgotovljene jeden par 
Ci2me su kodtale 1 forint i 3 krajcarov, je
den par Ci2me e dugimi sari 1 forint i 15 
krajcarov, vu BeCu kuplene jeden par cipeli 
2* krajcarov, jeden par tini papuCi 30 kraj
carov. Hercegovi drugi raCuni ka2eju, da je 
za pokrp&oje svojih rezdrtih jeden par ci- 
pelov platil 6 krajcarov, za novi podplat na 
cipele hercegice 12 krajcarov. Cipeli herce- 
govoga tajnika su kodtali 8 groäov.

Leopold cesar vu letu 1669 tom je na- 
redbu dal za doätare, da za jeden par cipe- 
lov nesmeju vide prositi, как 1 forint za 
finede zgotovljene pak 1 forint i 30 kraj
carov. Za 2enske cipeli neeu smeli veC pot

rebuvati kak 54 krajcarov, a za jako fiue 
1 forint i 12 krajcarov. Za deCinje cipele 
su dodtari od 21 krajcarov do 48 krajca 
rov smeli prositi. Koj je vide potrohúval, 
onoga doslara su na dered potegnuli ili vu 
koledu deli.

»Gde su ona vremena, gda je obnca 
tak fal bila?!« — si zdihavamo svi, koji 
na cénu vezdadnju cipelov, pak Ci2mah 
mislimo

II
Najvekdi kinő.

Predi kak je tabor bil, nadli su se ljudi 
koji su rekli, da je na svetu svemu zlu 
zrok to, da je vnogo ljudstva na svetu. 
Rekli su, za to je tc2ko diveti, pak za to 
je treba vu Ameriku iti, ar pri nas vre nega 
dosta zemlje za ljudstva, ar nas je vre pre- 
vnogo. Ako bi nas menje bilo, bi le2i 2iveli.

Tabor nam je i vu tem pitanju odprl 
naäe oCi i navCil nas je, da se drugaC pre 
midljavamo vu tem poslu.

Spoznali smo ruske zarobljenike, pak 
ruskoga puka, koji su iz takvoga orsaga do- 
dli к nam, gde je vnogo zemlje, tuliko, da 
na svakog kvadratkilometrov samo 16 per- 
donov dojde. Kaj vidimo na ovim ruskim 
vojnikom? Zaostali su, nesu izobra2eni i 
da neznaju jód delati. Ovi doma zvekdinom 
vu njihovih grdih selah i hi2ickah na pol 
kakti marde 2iviju. Ovdi pri nas su se nav- 
Cilt kakov je vuredjeni stan i poäleno 2iv- 
lenje. Nad orsag je prama njihovomu or- 
sagu nebo, kam bi oni iz svojega orsaga, 
makar kuliko goder zemlje imaju tarn, radi 
nazaj dodli.

Spoznali smo i nemäke vojnike i nem* 
dkoga puka, pak ä njiip oooga orsaga, gde 
na svaki kvadrat kilometer zemlje 100 per 
donov (pri nas 50) dojde. Pak kaj vidimo? 
To, da nemdki puk ne samo va broju, ne 
go vu jakoetju, bogatstvu, vu izobrazostju i 
vu vsem pred nami stcji. Vidimo, da jé 
to vu vsem spameten uarod. Sveje na 
njih Cisto, lépő, redovito. Bogatedi i moguC 
nedi su kak mi, makar su nade zemlje 
ploduede kak njihove, pak makar jih jod 
jenput vide 2ivi na tulikoj zemlji kak rpi nas.

— Na kaj nas vuCiju öve dvé példe?
— Na to, da skim je vide ljudstva vu 

jednim orsagu, s tem je visa posla, s tem 
se vide pova, stein je vekdi red, imuCnost 1 
izobradenost.

— Kaj je dakle najvrednede blago jed- 
uoga orsaga?

— Oelaven Clovek.
— Po lem kaj je najdrádedi kinC Clo- 

vekov?
— Déte, iz koga bude delaven Clovek.
Velika céna detete je jezerovrstna ve-

zda po taboru, kada tuliko ljudstva izgine, 
oslbi i za delo nésposobno postaoe.

Varadi i sela su pogoreli, moeti, deljez- 
nice se rezpuetodili, ali to eve neje tak ve- 
liko zlo, kak smrt onih mladih ljudih, kojih 
vre nije moCi nadomestiti. Kuliko posla os 
tané ne zgotovljenoga, kaj bi ovi zgotovili?!

Jedno nade ufanje je dakle: déte. Ona 
deca, koja su vre na svetu, kojih jeden dél 
je bez otca, zaostavljen ostal. Niti jedno 
déte izmed njih neeme znali, da Qema otca 
koj bi mu kruha i opravu dal i za njega 
skrbel. To je vezda svim nam najprvedi po* 
sei. Pak najvekda zadaCa: pomnoditi puCan 
stva onoga orsaga, da bude s Cim predi 
vnogo ljudetva ovdi, vide, kak je predi bilo.

Oni roditelji pak, koji su divi ostali i

moreju, da si samo odhraniju svoju deca, 
jezeropnt s vekdom ljubavjom i odanoetjom 
naj odhraniju svojn deco, da niti jedno is
méd njih nepogine, pak da jim sva docs 
zdravi, Boga bojeCi, delavni i hasnoviti Clani 
postaneju svoje dornovine.

Telovno i dudevno odhranjivanjo decah 
je vezda najvekda dudnost, ar je déte naj- 
vekdi kind ________

List s bojnog polja.
S taljanakog ironta poleg Piave réke 

smo dobili sledeCi list:
Decembra 28 ga dobili smo podtu skup 

nabranu od 23 ga oktobra, med kojom pod- 
tom dobil sem i ja novine zvane Medjimurje 
eve zaostate broje, vu koji Citál jesem eve 
one dogodfaje, koji su se na fronti talijan- 
ske velike bojne katastrofe pripetili. I spa- 
zil sem nutri, da skorom nebi bilo moCi 
veruvati telegramom, koji su ovaj glas prví 
javili novinarom. Ali ja svojimi pajdadi, koji 
smo svojemi oCima videli ove dogodjaje i 
pripeCenja, svedoCimo, da vpisati niti nasli- 
kati, niti s reCjum zgovoriti nije moguCe, 
kakve silje i strahoviten bég bez dude bit 
je ovdi. PoCemdi iz Istrije zvanoga media 
Lokovec obcina Cepovan, do vode Taglia 
mentő, neizmemo ratnoga blaga, Stukov, au- 
tomobilov, pudke, oprave obuce i tak nadal- 
je, tak dabi trebala knjiga, a ne list, da eve 
opisati bi se moglo, kaj so ovi Calami tál- 
jani vu strahovitem begu ostavili na cedtaj 
Toliko, da vide danov je trebalo, da vellki 
broj ljudi iz oreaCki putov doli je pospravilo, 
kaj se je na pravil prostor aa madéranje 
soldaCije, trenov, automobitov i t. d. Va dVt 
seli, varadi po svi vulicaj i dvori za tafefor 
potrebne stvari razhitane vu neixmernoj 
vrednosti. A de su, bili konzervi, magazini 
ribni i guljas konservi vnogo vaggonov a 
ognjom unidCeni, med kojimi smo mi soldkti 
ai zbirali, kaj smo mogli hasnuvati. A na- 
rod, kak bez pameti, bedal je tak dúgo, dbk- 
lam su je né oficiri vtidili i reztolmaCili, da 
je nebudemo bantuvali. More avaki ostali, 
iliti povrnuti se na evoj stan. A mi smo 
njim rekli, da nam od stanovnikov nije 
drugo potrébuo, da je kulaC pun s vinom, 
a brotdak s gulyás konservom, dpehom ci- 
bakom i a kruhom. A toga pak je za dosta 
bilo. Tak kadtiguje Bog one, koji reC, pot pis 
i prisegu prekerduju. Na Piave fronta 29- 
decembra 1917. Medjitturaki sini. Glávák 
István (Alsódomboru,) Szkoliber Lőrinc (De- 
zsérlaka,) Kovacsics Ferenci (Muravid)

Na znanje naáim 6itateljem!_
Izdatelj nadih novinah gosp. Strauss 

Sándor vre vide mesecov beteden vu poa- 
telji ledi a njegov brat, gosp. Strauss Mikbe 
honvedski kapitan, koj mu je na pomoC bil, 
na bojnom polju harcaje a nadimi medji- 
murci vu Rumanjekoj. Gosp. Strauss Sán
dor nikoga nije imel, koj bi mu vu knjiiari 
vu dtampari i vu izdateljstvu nadih novinab 
na pomoC bil, sato moral je svoju dtampa- 
ru prodati. Novi isdatelj nadih novinab so ve 
se Balkányi Ernő.

2alimo, da je gosp. Strauss vu mir 
odidel, ar si je 35 let, od kada je isdal na- 
de novine, dosta trude vzel i dosta alduval, 
da se naee novine isdrtati moreju. Hvalja 
njemu za njegov trudl Ali ufati se [more- 
mo, da bude gosp. Balkáoyi vu vsem nas- 
leduval gosp. Strausza, pak da budu nade 
novine i na dalje tak dtampane i izdana
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как su do vezda bile. Za to preporuCamo 
njega vu dobrotu evib naSih Citateijah! On 
bude dobro wal Staraparske роя!е zvrflavati, 
í r  ima i vu Leodavi, pak vu Muraszomba- 
tu Stamparu i novine.

Kaj se uredniCtvo uaÄih novin tier, to 
ostane vu starom. Novine budu se tak ured* 
jivale, как ей ье dovezda. Gosp. Margitai 
Jolet glavni nrednik i.gosp. Zrínyi Károly 
odgovorni urednik, tak takaj drugi glavni 
snradniki naSih novin^h ostaneju na svo* 
jem mestu, pak budu ae i ua dalje trsili, da 
budu na hasén domo vine i medjimurskoga 
рака slufile novine »Medjimurje.«

Ctanke i pésme, kője uaSi Citetelji pi- 
fleju, nej яя i na dalje sloboduo noSleju na 
ime gosp Fiechela. ili Strausza, ar ime fir
ms knjiÉare i 51* mpare %ostane i na dalje 
оно, как je do vezda bilo.

Csáktornya, 1918 13 gs januara.

KAJ JE NOVOGA?

Taborska рёзша.
Mam 2alostno spéra la ptica papuga,
Da nas je dostigla prevelika tuga,
Vu gUbokim morju ne tulko vodice,
Kaliko nam earn iz oCih suzice.

Néga ved na svetu jednoga Cloveka,
Ki bi rezveselil tuinoga junaka,
Ali sam na pojju, ali sam vu gori,
Od ialosti moje sree navök boli.

Vnogiput se zmislim na svog otca, majku 
Ha svog bratca, sestre. Misiim, s nami kaj bu? 
Moral sem oditi od svoje deCice.
Daleko rezdru2en od me grlidice.

Suse zaldvaju moje sive odi,
Ha sve strani gledim nemrem si pomodi. 
Nemam mira vudne niti pak vu nodi,
Molim se Jeiuäu on de mi pomodi,

Dragi otei. majke, medjimurske 2ene,
Za vami nam sree naäe tude, vehne.
Molte se Mariji i Bogu dragomu,
Da bude na skorom vdinil konec lomu.

Na Isonzo ironti Oude se godiju,
Granati Srapneli vnogim odzvoniju.
Tromel—fajer jako tefcko je zdriati,
Medjimurje hátra arcz! nej rad naprajti.

ТаЦап prot nam podel gránáté puáCati,
Vnogi plaöiv junak svoju majku zvaii.
Majdica ma mila bolje bi vei nil a,
Da bi me vu prvim kupéin vtopila.

Nebi moral öve pregone trpeti.
Ovakvo ialoslno 2ivljenje ime ti.
Oh da bi se zgubil den i vura mila,
Gda je mene majka nesrecnog rodila.

Vudne jasno sunce, v nodi mesec svéti,
Mi na bojnom polju moramo vumréti.
Smiluj nam se Jezu§ Kristuá Bo2e mili,
Da etanemo 2ivi v ovoj velkoj sili.

Zakrij nas Marija, zelena kritica,
I)a ne demo v mre2u как drobna ptidica.
Da ne demo v mre2u, как drobna ptidica,
V 2alosti bi stala vnoga grlidica.'

Na Isonzo frontu vnogo krvi tede,
(General Borojevid ovako nam rede:
»Hrabro napred, napred medjimurska deca, 
Makar bi se treba selit z ovog svdta.

Krvcu ako treba, bumo prelejali,
Za kralja i za dóm 2ivot alduvali.
Hodemo dekali pod sivim kamenom,
Otca Boga sud mi na frontu isonskom.

Zivil пай kralj Károlj nam svim jako mili. 
Njegyi generali, ki su nas vodili!
Medjimurski sini vu najvekíoj sili
Vu naj vekSoj sili verni smo jirn bili.

Avanti! taljani ovak su kridali,
A mi s handgranati smo jih pozdravih.
Fronta nesu mogli nigdi nam predréti,
Od Srapnelov naáih morali su vmréti.

S Bogom roditelji, grlidica mila,
Na isonskom frontu bu nas zemlja knla.
Na grob mi donesi roámarin kiticu,
Ar sam za te vumrl. za moju grlicu.

Na bojnom polju.
Z sizsek A ndrás iz Kristóffalva.

V a d la  György Íz Hodosány.

— P ro sn ja . Nale novine su meseca 
jauuara 1-ga vu prvi frtalj XXXV* og godiS- 
njeg teCaja stupile. Proeimo na5e poátuvane 
predplatnike, naj nam vu ' novim fertalju 
predpiatne zaoetatke Cím predi poáleju i 
predplate ponoviju. S pozdravljom izdatelj* 
stvo.
Predplatna céna je od 1-ga janűara 1918:
Na céto I j e t o .................................К 20 —
Na po! I je ta ...................................... » Ю —
Na Cetvrt Ijeta . ..............................* 5 —

Pojedini broji koátaju 40 fillére.
— Nőve némáké cete su doia* 

zile na francuzki front. Francuzke novine 
pideju, da na francuzki front ruskoga ironta 
neprestano doiaziju ueniSki dtuki i pjeäki 
vojniki. Pred Reimsa Cetiri, vu argonnen 
tri i pred Canibraia dvaoajst növi vojni zbori 
stojiju. Ovi su iz ruekoga fronta dodli. Samo 
na englezki front su petnajst növi abori 
dolazüi. Dansku granicu su do prvoga ja* 
nuáru zaprli.

— Turkestan i Amur province 
su si neodvienosti proklamérali.

— Replani na* Budapestem*
Decembra 14 ga i 15 ga dana su nad Buda- 
pestom replaui valjaii, koji su cedule dőli 
Mili med ljudstvo, da nek biljeáijo ratnu 
poeudu.

— Bratianu se je zahfalil. Bra- 
tianu rumnnjski ministerpredsednik se je 
sahfalil. Zrok to mu je da amerikandani i 
englezi nikak nemreju Romaniji na pomod 
biti.

— K u b a  — P r o t i  M o n a rc h ij i .  
Parlament od otoka.;Kube (Amerika) je od- 
ludil, da bude nadoj monarchiji bója porudil.

— Kralj pri Czerninu. Károly 
magjarski kralj je decembra 14 ga po pol- 
dan pohodd vu Bedu gróf Czernin Ottokáré 
bele2oogu ministra izvanjekih poela.

— Napad. Oemenceau francuzkoga 
ministepredsednika su vmorit áléit. Jeden 
nepozaati Clovek je s revolverem ил njega 
strelil i oranil ga.

— 0 r o f  Czernin v Brceztlítoreku.
Gróf Czernin minister izvanjskib posla je 
evojom pratnjom decembra 22 ga v Breszt* 
litovsk dolazil. Na kolodvoru su ga nemSki 
generali primiii. Nadzapoveduik vojske je 
na őast ministra veCrrju dal na koju su i 
ruski delegátus! pozvani bili.

— Vu etrabu je ekoéil e kata. V 
Budapesti je decembra 21-ga Szente Kal
man zvani honvéd s jednim drugim vojni- 
kom tri bale sukno nosil na Oczy- putu. 
Kad su redara spazil, poplaSili su se Sukno 
odhitili i pobegli. Szn te Kalman, koga je 
redar lírai, je v jedni bi2u skodil i s Cetr- 
toga ksla se dole h til na dvor. Soldadki 
braniteiji au ga v Sp tál apra vili.

— B irái car d rro  cépa. NegdaSnji 
!car vu Tob'dskn drvj cépa nu dvoru. Счг-

ska famiíija je od varaSke oblaati cedule 
dobila, za íiveS. Vino kője su za njegvu 
potrebu iz dvorskih pivnicah vu Carakoje- 
selo dobom doneeli, su straZari v vodu h - 
tili, jerbo car nesme vino piti. Boája kaStign 
ga je dostigla!

— Budi dub Itadjfmurja. Как hudi 
dub dimo se navraCa, tak i Lajtrnan György 
iz Zagreba sploh hódi skuSavati vu Medji
murje. Ctejemo vu Medjimorju, da ne zdav- 
nja bil je diéni biSkup medjimurski Pre- 
muS Domiuik na Beiici fari, gde su bile 
misije. Beliéki farniki svete dneve vu po- 
kori sprevodili jesu. Samu neznamo, zakaj 
je doáei Lajtman iz Z*grcbe, njrga niSéi ne 
2eljej! Njega netreba pri nas niti jednu vu- 
ru Mi smo pokorti téiníli. zato п ят  nej ne- 
dohaja budi dub. Medjimurci su sreCni, ako 
nevidiju L^itman Györgya ober ilerca Zag 
rebeékoga. On je ne znal za sebe predobiti 
nikoga, niti vu Ligetvaru, niti vu Perlaku. 
niti vu Kotoru, niti vu Dekanfalvi. Préda- 
bil je za sebe nikakove to2ne pjevaCice, kője 
au morale опак p^sati, как je on igral 
Dobra Skola za drnge naslednike, koji faru 
2eleju zgnbiti, как je zgubil Lajtman György

— N e s r e c n a .  lz francuzkoga javiju 
da pred jeduum tunelom se je jeden vlak. 
franenskim Cetam vanSklizna). Vlak se je 
vuágal i skorom svi vagguni su zgoreli. Так 
misliju. da 8—«9 sto vojnikov ih je umrlo.

— Ncmélu bombe. Jedna nemSka 
podvodna ladja je slrelaia Funcbalt zvaoo 
pristan:Ste na Madeira oloku Od granatuv 
nekoje hi2e su se zrűSile. Stra2ne ladje su 
podvodou ladju proganjali, ali ona je sreCno 
jlm vuSla.

— l z  uätcljz zapOHcdnift. Novi nad* 
zapovednik ruskis vojske, Nikolai VasziijeviC 
Krylenko, do vezda je professor Ы1 na lub- 
linskoj trgovaékoj Skoli.

— H atna étatíetíka. АтепкапСаш 
su zraCunali, ba vu ratu stojeCe 22 dr2ave 
38 million vojnikov imaju pod zastavom 
na bojnom polju Iz ovih 27 i pol million na 
antantu, a 10 i pol millitin na nas, tejest 
na centralne driave spada.

— Vu bpavtjoleftoj sbog bun jem 
budu orsaCku spraviSée razpustili i nova 
zbiranje odredili.

— popovíce S ándor flnancmtntetcr.
Popovics Sándor predstojnik Osztrák Magjar 
Banke bude svoju vezdaSnju slu2bu ostavil. 
i imenovan bude za magiarskoga fiaanc- 
ministra.

— Kaledin ru  R oezto ru . Kaledinove 
Cete su Rosztova osvojile. Pri Rahlicévanu 
joS traja bitka. takedfer » pn Bielogradu.

— prfm írjc na kauftazuéltitn ffnntu. 
Zapovednik ruske Cete na kaukazuSkim iron(u 
je izjavil, da i on boCe primirje sklopiti.

— Kratj ru  OtmOtzu. Njegovo Veil* 
Canstvo Károly, magjarski kralj, je decembra 
15 ga v noCi v Olmütz putoval.

— N* ecdmu austrijsku ratnu posudu 
su 5 milliard, 801 milliun i 600 jezer ko
run bilje2ili.

— ekeptodcranjc. V Anieriki v Bet
lehem Steel Company zvanoj fabriki je eks* 
plodéralo. Stanovi sn se svi vniStili. Mrtv h 
i oranjenib broj je joS nepoznat

— Kaledina eu zbili. Iz Petrograda 
javiju, da su Rosztov, Nahicsevan i Tagan
rog zvani varaSi bunlarom vu ruke doSb 
Kaledin je prosil naCclnike ovih varaSu, da 
nek se i oni trsiju, da se boi падкого zakljt^'

—* Vu Rueiji i 18 lét Atari uCemki 
dobiju vot*irr?a zr zbirar^c и! ie?»fa
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— 8 lt  zívota etarac. V Budapesti 

se je Weidinger Joíef 73 let star dvornik
obeeil.

— CureM m inister vu Bcrllnu. Ach
med Nessme bey minister izvanjekih posta 
i Resad Hikmet bey drtevni tajnik su de- 
combra 15 ga v Berlin putovali.

— Doma su  pusttll vojntttc. Povje 
renih naroda savjet je one ruske vojnike, 
koji su 34 léta minuli, doma pastil.

— HnUtiefu U tt  vu Russljl. íz ru 
eke granice javiju, da vu rosztovskoj bitki 
su na strsoi Kaledina vlaáke srbske i fraa- 
cuzke Cete harcuvale. Sbog toga eu v Pét 
rogradu na vlahe, srbe i francuze jako srditi.

— Bngleztja spozna bolécvüt kor
mán. Eng'ezija spozna boUeviki kormán 
jer englezki kormán zna, da ruska vojska 
vile nemre harcav&ti, i boji se, da paCki 
rat vunidti Rusiju, ako ne budu savezniki 
korm&ua poőteuo podapirali.

— Bitka Kom ilova. Pariiké novine 
javiju, da vojska Kornilova su razbili i da 
je Kornilov ekoCil.

— V H ustrlji I konca rczdclavaju.
V Austriji v januariuSu budu i konca ras- 
delavali. Svaka obitelj dobi 50 meter konca.

— 6 m rt na vulfcu. V Budapesti je 
pred jednom hiiom iena Czukor Lajosa 
skupa opala i vumrla.

— fia  m akim  ladjam né smeti mu- 
niciju prevoziti. Ruski kormán je v jednoj 
aapovedi svim ladjam sabraoil, da nikomu 
oesmeju muusciju ili pák druge ratne atvari 
prevoziti. S municijom natovarene moraja v 
neutralne pristaniste spraviti, gde one novu 
zapoved budu poCek&le od kormaua.

— Okralnskc itU  su  osvofUc Odcsz- 
szu. Is Odessse javiju, da ukraínske Cete 
su vü OJesszi arzenala i druge urede os 
vojile. Boléeviki samo pristauiStu vladaju.

— R atoví v Rusljt. Poleg Volge od 
Asztrachana do Samare su bitke med bol 
Sevikom i med kozákom. Asztrachan su 
boldeviCke Cete zavzele alt kozaki su samo 
20 kilometer daleko od varaSa. BoláeviCke 
Sete imaju madinaste puáke, ali Stuke né; 
kozaki pák Stuke.

— C urskI carcvté na bojnom polju. 
Hahid Eddin offendi töreki careviC bude 
nemöki i austro-magjarski front pohodil.

—  pttcn. íz Kieva javiju, kad su uk- 
rajnske Cete maksimaliSte zbili su od njih
73 Stuke, 350 maSiaaste puSke i pet mil- 
liun naboje zoplienili.

— KInczkc i€t€ vu Cbarbltiu. Pos- 
laniki Antantske driave su vu Pekingu séd 
nicu driaü i tarn su odluCili, da budu vu 
Charbio kineske Cete poslali, da tam red 
spremiju jer о varaiu je velika oered.

— Zgazíl ga jc vtak. Janoski Mihalj
74 lét staroga teiaka je v Budapesti jeden 
osobni vlak na smrt zgazil.

— U m orstvo na ullcí. V Szabadki 
su Gabria AndraS 26 lét staroga vojnika 
nesvijestno v krvi naáli. Gabria je svadljivi 
Clovek bil. Kad su ga vu bolnicu spravili, 
na putu je vumrl.

— francuzka n< Ima dosta  ladjc.
I francuzki vojuiki menjáega kruha dobiju, 
как do vezda su dobili iito is Amerike 
nemreju prék mórja spraviti, da ga nega 
dosta ladjah.

— BIv&I car je jóé v Cobolsku.
Sluibeno javiju, da néje latina, da bi bívSi 
car skociti hotel Car i njegva familija v 
Tobolsku stanuje.

— Brbski sodaldcm okratt zahtévaju I

mir. íz Zürich* pideju, da srbski socialde- 
mokrati au pisali srbskomu kormanu, da oek
odmah sveie rnirH.

— Zelja srbskoga kormana. Srbski
kormán zéii da nek na célim izhodnom frontu 
i na Baikanu mir bude.

— Samoubojni delegatuá. De-
cembra 12 ga, kad su se s Rusijom razprave 
vu Breszt-Litovszku poCnele, se je jeden ruski 
delegatus, Skalon general s revolverom na 
smrt strelil. Skalon general v svojim lista 
piSe, da nemre propast Rusije preZiveti Ska
lon general je na rumunj ruskim frontu za- 
povednik bús

— V petrogradu au oglasili opsudno 
stanje Kad dan mine nitko nesrqe bez do- 
puStenja na vulicu iti.

— 8 sto jezer vojnika. T»lijane-
kom su nanovo osemsto jezer vojnika pod 
zastavu zvali. Talijanska vojska vezda pet 
miiliun vojnika raCuoa.

Amerikanske podvodne 
ladje su se stresnule. íz Washingtont ja 
viju, da decembra 17 ga na amerikanski 
vodab vu megli su se dvé, i to F. 1. i F.
3. amerikanske podvodne ladje stresnule i 
F. i. ladja je vtonula.

— Bivsi magjarski miniszterpred 
sednik, gróf Esterházy Móric, je 26 ga de
cembra iz Svicarske a Budapest doiel.

— Suraz. Na Rákospalota — uj- 
pestskim kolodvoru vu velikoj megli se dva 
cogi skupa streenuli. Cetiri vaggoni su se 
spotrii.

— Nasi zarobljeniki vu Pet
rogradu. I* ziircba javiju, da su vu 
Petrogradu vide naSih i nemőkih zarobljeni 
kov skup doSli. Zarobljeniki Cisto slobodno 
hodiju vu glavnim varasa

— Ukrajnski Kormán je po- 
b é g é i. Pred Kiev varas au makeimalieta 
Cete dolaaile. Ukrajnski kormán je oetavil 
varasa.

— Óeske cete vu Francuzkim. 
Vu PariSu Ceöku Ceta sloSiju Óva Ceta bude 
pod svojom zastavom harcuvala proti cent- 
ralne drSave. Ovu brigadu iz onih vojnikah 
budu sioSili koji svojovolno stupiju u fran- 
cuzku vojsku. Francuika je novék podupi- 
rala öve izdajice domovfbe.

— Kralj na frontu. Károly ma
gjarski kralj je öve doeve na talijanskom 
frontu se sadríaval. 21 ga decembra je na- 
zad doSel v Laxenburg.

— Smrt med puferlma. ¥ Bu
dapesti vu jednoj íabriki je Debrecieni Ka
rolj te2ak med dvemi vaggoni delal. Vlak 
se je hitro génül i puferi su teteka na smrt 
zdrobili.

Pésem iz rumunjskoga fronta.
Poéel sam ja junak pésmicu pisati,
Medtem nesam vtegnul suzice brisati.

Ostavil sam dragu v malom Me<tjimuija,
A mene pák éeka kuglica vn bója.

Stopram sam si junak v devetnajstom leti, 
Véé ja tu2en moram na fronta strelati.

Glasiju se puSke, glasyu 5laki,
Meni hadnagy véli sinek samo máéi,

Naj зе ti plakati mene Zalostiti,
Как рак ja, viS, moram sablom naprej itl

Vu Rumunjskoj zemlji kamena planioe,
Gde sin vnoge majke pod gorom premine.

Lépő nam spévaju nebeeke ítiéice,
Mi mladi janaki briSemo suzice.

Véé je Strto leto как ее tabor poéel,
Mort za male vréme kaj bade i preM.

PreSlo mi je léto, как earn z doma düet,
Ali tu2en neznam gda bam dimo doSel.

V nőéi ob desetoj na Starmu emo üli,
Al se svaki z otca pak iz majke zmiaii.

Moj mili pajdaSek opal je on doli,
Zadnja réé mu bila : Jézus mi pomori.

Skopali mu groba pod gorom visokom,
Так smo ovak rekli n&S pajdasek: s Bogom!

Venca smo mu spleli z bora zelenoga,
To je na znameqje sinu z Medjimurja.

Na pjegovom kriiu ftiéica popévá,
Aleluja-ruáa na grobu rescvela.

V nőéi meeec svéti, zvezdice igraju,
Ober me glavioe kuglice faékaju.

Moj a mila majka nej se áalostiti,
Ar ja moram vezda v velkim ognju biti

V Rumuujakim oreagu visoke planine‘
Drugo se n en ü  nebeske visine.

Tu moja postelka je Crna zemjjica,
A vanjkuSek moj je mila mi paskica.

Vnogu noéku moram na fetdvarti etati,
A svu dragu puska nabita derüati.

Draga gerliéica naj za me pitati,
Nit moj otec, nit pak moja draga mati.

Srcece mi tnée, как vn tarne vara,
Lajdinand nam véli: Naprej deca bora!

Glasen se polka, glasiju se Hoki,
A mi mlada deca vn ti velki maki.

Spisal sam ja plssm v М Ц Ц тду portai,
A ja tóién jónak sose tam ai bnsal.

Lépő vas pozdravtyam sveskop v MedPmoijo,
Ja bum dalje branil domovinu moju.

Dajem vám ja ruku érez goru visoku 
Crez goru visoku érez vodu globoku

Pésmicu sam spisal vu Sumi na Stuku,
Vu Sumi na Stuku medjimurskom puku.

S ovimi reéima pésem se zapira.
Hvaljen budi JezuS i majka Marija)

Na bojnom роЦа.
Kernyák György vojnik,

rodom iz Novakovec.

Urednikova posta.
Na nova ЦМ viia p jsu h  dobili od oasih poáhm • 

nih i Toraih öitateljev. Od onih péamah, kője smo preMWi
aljedeőe dajemo nádim piacom na znanje:

1. B itk a  vu  K a rp a tu . (Na bojnom polju. К. M.) 
Dobro slotena péama, kaj ti je duga bttdo w  trí brqflh
izlaxila.

2. L is t o d  S lvo ta  Ju n a k a . (Vu Albaniji. M. A) 
Dosta dobro alokena. Bude ialaaila.

3 A fölm entett dala. (Muraszerdahaly. Cc.) Tabva 
péama se neame tu потше deti.

4. H a rc té r i  é n e k . (Na bojnom polju. V. M. i B. 
F.) Lépa péama, ali aa magjarske péama malo prostára 
imamo tu naSih norinab.

6. Iz R u m u n je k e . (H. R.) S popraTkami budaom
joj mesto dali tu nadih novinah.

6. P é e e m  Iz ta b o r a .  (Rumunjska. E. Oy.) Pésea 
bude ialaaila. Pod pia goep. Őrmestra Schlesingera Lajasa. 
smo éitali. Dajte mu na ananje пай poadraTt

7. P o s lu á a j m e  draffi. (M. M.) Neda ae popravib
8. P é s m a  Iz ta b o ra . (H. J., N. О., M. P.) Iab- 

aila bude.
9. T a b o r s k a  p é sm a . (В. I.) S popraTkami beds 

se Stampati dala.
10. P é s m a  m ed jlm u ro k o ffa  e in a . (Na m— -

akom frontu. L. T.) Miseli bi dobre bile, ali nega rimor na 
kraj redor. Vrédna je, da ju popravimo.



gsáhtomya, 1918. január 13_________________________»MURAKÖZ«___________________ ______ _________________ í  szám.

11. Péema boiiöna. (Dr*va-Vásárhely. L. M.) j
Dobra jo i lép* je bez ftüinge. Prtkeino emo ju za boiifi ^  e ^
▼u ruke dobffi. Nikqj za tot Ako bude i po boiiöu iilazila L  К Г Р С 1 Т Й С
za to budu ju nafli Citatelji i po boliiu rado Citali. L I  l v 9 l  I v W «

IS. Péama od euönoga lata. (N. J.) К nikak-

Az Alsómuraközi Takarékpénztár R.-T.
STcaru. Doeta je on kaStigutani za zroje gréhe i za eroju I ezennel közhírré teszi, hogy a nála elhelye- I

íz Taijaneke. (я. a.) s popraikami bude *• zett betétek után 1918. január l-étől kezdő-
dőleg a kamatlábat 3 (három) százalékkal

tu LOnáonu joo nepogadjaju niäi neprijatelji, nemremo ju űryAm í l Í Q 
TU notine «Jeti. » Z t t I I l l l ) d .

Stim drufim, koji au nam pfeme poelali, drugda bu- A ry i a * 9 7 0 ,f t t n S 9 ü ‘
domo glaa dali od njihote p8ame. Ne samo рёате, nego ХМ л l g  «XA g  O LLFÖClg •
i druge Itite proeimo od naÜb Citateljah iz bojnog polja, 
tik i doma.

Svim akup lípe pozdrave! (M. J.) ^  |  p g  mm Ш Ж Ш

вЯШШт^ 1! ^ Г ^ т ^ ^ \  1918. jan. lö j^ b ú d e jo  se dvé E  I ®  O O  D O  Г а
в őadeno pisane krave 3 i 5 léti Alsólendvai pincémből, 80 hl.,

I S  JÄ  I  I I  B f l  stare, u P e r la k u  na svinjskim literenkint 4*50.

has?naijunk test és e t̂ész é̂g- B eti M ih á ly Perlak Ottók* ----------------- ---------------------

J S m  B i r t o k e l a d á s .  ,  csin°s: t is z ta ,
s j i ü ^ s S Ä  h lltnriK7fltt С7ППЯ

wrfli: A DonánNII fiazdas. Szeszgyárosok 1 lépítményeivel egyetemben parcel- U | | l | | |  U m U i I  W Mw w f l
SnsMmlM '^ tÄ S n d .k o z .k  ка,.1.ьы azonnal felvétetik.—  Nagykanizsán. ===== baigazitást Csáktornyán nyerhetnek. ««vnn«i is it c ic u h .

— д и р — i p s — м 1 h ________özv. Tomka György né. Cím a kiadóhivataban.

E ” értesítés’. ........... I
a d. é közönséget, hogy a |  Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget ,hogy a hely- ф

vállalatunkat, cégünk egyik 2 , OCL . ., * , 4 Y® 2 ben, 3o év óta fennálló Fischel Fulöp (Strausz Sándor) ф
i képtelenítő betegsége, a má- 2 ф
iatt a tartozások és követeié- I  cé8 a,att vezetetl könyv-és papirkereskedés, könyvnyomda, *

2 könyvkötészet és a »Muraköz« hetilap vállalatot a tar- ф

(ni M iSinsUttfe I  —  “  — <ми”  *• “  I
att tovább vezetni fogja. 1 ш  fim ($ №  saw ) ctittHiftMs h í m  [m  I

megtisztelő barátságért, bi- 2 ф

ás köszönetünket nyilvánítjuk j  Cég alatt az előbbi tulajdonosok által gyakorolt szolid X  J
Ibbra is fenntartani. i  .. . ▲ j

ф  TT. . ,  . •• I * ж . ... - . , f  üzleti szellemben tovább fogom vezetni. T  *X  Utódunk az üzletet a mi általunk megszokott szolid f  6 Ф

2  és a kereskedői tisztességet szigorúan szem előtt tartó |  A cégnek eddig ajándékozott bizalomnak és párt- *
Y  szellemben fogja tovább vezetni, miért is kérjük őt az I  г . ▼
X  j x  u . , iá ж A* ajc ., , _ . Ф fogásnak részemre való átruházását kérve, a legpontosabb фф  eddig bennünket részeltetett támogatásban részesíteni. t  I

ф  Teljes tisztelettel t  *e^̂ e^ ^ smere êse^  kiszolgálást biztosítva, maradok Ф ^

♦  Strausz Sándor |  ,еце8 tisztelettel +
♦  Strausz Miksa |  ^
♦  népf. százados (a harctéren). |  Balkányi Ernő. ♦

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán. — -
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