
XXXV. évfolyam, Csáktornya, 1918. május 26-án. 21. asám.
> гш ят ^т ш* , . j .jj-i—xi u t—i ■-jjj'its'x.. j_i ■ _i__ -■ .................... .... . .  .i.. j' i» m h h h m h í — h í

áV lap váltani rétiére tonet- Ц  Éti Hitté* I érté

“ ^tar И  II n  A lé П 7 —  •-s S s  Ifi u fi A ív il L
etijt&k, nyiltterek ée hirdetések. . . .  Klrittéttk l it i iy ttf  iTislttit—fc

-------  ««tytr t t  ktrvét nyalván aagjalani társadilail, lanarattarjaaztl ét szépirodalmi hstllap. ____
Telef— esés S4, ___________  M e g je le n ik  h e t e n k in t  e g y s z e r :  v a s á r n a p .  Nyüttér eera i к

rinirbut« j Kledé At leptikji—*ti
__________ ZRÍNYI K ARO LY. M ARGITA^ JÓ Z S E F  S T R A U 3 Z  S Á N D O R .

B e sz é ln e k  m e g in t  a  ЫкАгл1 lgY°k ben**va!<> ami tudvalevőleg egyik leg- E g y  n e m z e ti  n e v e lé s  isk o la e g é sz -
° е  еШеК m eg lQ l 8 DéKéröL biztosabb jele annak, hogy csakugyan ittas. SJ  SéffüffVÍ szakról 

Amikor negyedfélévi háborúskodás után A néP nem akarla> ho8Y a diplomaták 6 ®J
Uitaöl megindult a nagy harc a nyugati aít igyuk dörgés“3 közben hallgassanak. Ezért Az ifjúság nemzeU nevelésének alapelve, 
fronton, úgy látszott hogy s békekötés le- eseU oly ÍÓ1 “ekünk hallani Buriántól, hogy hogy tudományos kiképzésében, tehát akár az 
hetöségének hosszú időre befellegzett Tény- SgYe|Íük *z alkalmat, amely közelebb hoz- elméleti, akár a művészeti oktatásban és ne- 
leg egyik oldalon sem esett szó a békekö- hat a békéhez Mert majdnem négy évig vetésben nemzeti, lélektani, néphelyrajzi, faji, 
lésről. Hónapok múltak el az ellenséges kül- lartó háboru u,án liem lélezhetik o!Y helY‘ bygieniai állaga megóvassék és felesztve 
földnek címzett miniszteri beszédek nélkül. fet ™P’ szemPonl' «melynek kedvéért ne fenntartasék, ami nemzetiségünk létét és 
A parlamentek kerülték a béke témáját, ha- beszélhessünk a békéről vagy amiért vona- független önállóságé a* ifjúságba beoltva, 
.»Dióképpen az újságok is. kodhatnánk azt létrehozni biztosítja és átörököltté teszi.

л »ли». J.L , . Bizonyára nehéz a diplomaták feladata. A pedagógiának feladata nemcsak az
, “  ld?T®D azonban 'S»1 * * *«! |p|- A háborgó vértengeren át nem építhetnek elméleti tantárgyait nevelőoktatása hanem 

színre vetődött a beke gondolata. Az összes hlcjati ha a t„ |S(J par, megközelíthette n egyben az ethikai Összes fajbeli tulajdonsá- 
badviselő államokban foglalkoznak annak Csekbogy éppen ebben a megközelíthettem gaink sajátosságaink, faji jellegünket kidom- 
tehetőségével, hogy a véráradatnak gát vet- 9égben |ejjet erősen kételkedői. Dehogy is boritó és felismerhetővé tevő megalapozása, 
essék, s pedig nem is suttyomban, hanem |г^ 2Па^ a iU[s<3 parton annyira a békehid ami által a nemzetek egymástól külőmbös- 

azzal a szándékos hangossággal, hogy az építésétől, amint azt lármájukkal elhitetni nek s felismerhető a magyar, német, francia, 
ellenség is meghallja. szeretnék. Van okunk most is kételkedni angol, olasz, orosz, spanyol stb.

A háborús tapasztalatok igazolják, hogy szavaik őszinteségében. Két nappal azelőtt, A néphelyrajzi, etimológiai sajátságok 
u békevágy a hivatalos nyilatkozatokban hogy az 1871 iki békét kötötték, még az természetrajza külömbözteti meg a nemze- 
ügy szokott legelébb megnyilvánulni, hogy utolsó vércsöppíg kitartó harcol hirdette a teket egymástól, mert hiszen, ha ez nem 
a békére való hajlandóságot kereken ta- francia sajtó. volna, csak egyféle és fajtájú nemzet volna
gadják. Az eszméknek a határokon át való ^ eg vagyunk győződve, hogy Burián a világon.
kicserélése rendszerint azzal kezdődik, hogy korántsem kizárólag a^maga, hanem az egész, Már most^minthogy a természet törvénye 
ai békéről jelenleg-*** earn labei l f f  veszi európai diplomácia ШЙГ ée «екШ 1кеГ az 11-
kezdetét a nemzetközi békevita most is Az mindenütt puhatolja a diplomácia a béke- öröklés törvényénél fogva évezredeken át 
ellenséges államférfiak megfontolt számítás* kötésre kínálkozó alkalmat. S ez jó igy. megtartották, következik, hogy politikai, tár
sai rendezett »rögtönzött« alkalmakkor ki* Ez biztat azzal, hogy végre mégis csak fog sadalmi és a kulturális berendezésüket ezen 
jelentik, hogy a békekérdés nem időszerű, nak találni egy pontot, melyen a hadviselők néphelyrajzi keretben tegyék meg. S ezért
népünk békeakaratának növekedéséből mit* kívánságai összeegyeztethetők, hogy megin* a nemzeti nevelésben a csecsemőkortól az
mm lehet észlelni. Magyarra fordítva ez dúlhassanak a tárgyalások. aggkorig mindenütt és mindenben csak oly

I annyit jelent: »Beszéljünk a békéről! Tér- Kelj bogy végre ^  és2 kormánya ve- nevelőoktatás alkalmazható, mely a uemzet
jónak át arra az egyetlen témára, melyről ma e át ^vezetést és legyőzze a vérontás ^térdekét megóvja.
emberek hallani akarnak, amelyen minden embertelen kíméletlenségé!. Ez lesz a leg- Ehhei a nemzet lélektani alapon nyugvó 
ember szíve csüng!« A béke elleni tiltakozás 8zebb yŐ2eíem шецув1 4 háború beíeje- neveléshez oiy pedogogiai segédszakokra van 

I ma csaknem úgy hangzik, mint azé a részeg Z0dbetik. szüksége egy nemzetnek, amelyek az ethikaiI emberé, aki folyton azt kiabálja: »Nem va- _________  értéket és közérzést beoltják az ifjúságba

I n . . .  Zsófika szemére húzta selyem kendőjét lei és ilyenkor osontak fel a padlásra — néha
I D i s p e n z á c i ó  <ШШ. 8 még egyszer visszafordult egy pillantást vetni holdvilágnál — meg hát sötétben is odataláltak. . . .
I «и-. Iform*»w Fndre a legszebb szerb fiúra, kinek szép ruhája is ki- Zsófika ezekben a napokban levelet kapott
I . У vált a többié közöl. Gondolta Zsófika ez kivállik a huszártól. Dobogó szívvel bontotta fel, úgy érezte,
I A Balaton melletti faluk lakói]töbnytre gazdag a többi közöl, mint én a falu lányai közűi. hogy ehhez már nincs jussa. Kicsit bántotta a
I polgárok, amint magukat nevezik. Mindegyiknek e Га,- i4. n oífln lelkiismeret, dehát hamar megviga—talódott
I v«n földi«, háza és szőlője, ami a legjövedelmezőbb. u Délután már nemcsak a Galíciában szenvedő _  Há;ha js megC8alt e* * h4tha megtte.
I Miítán a falu erőteljes emberei hadba vonultak bu^ árpa tgondoU’ 5?nem Ä szorbre 18 és tüpe,met* retett ott egy i4nyt s én már nem is kellek neki. 
I egy ideig megpróbálkoztak a munkával a nők és ,enül varIa az es 6 * Ö már teljes szivével a szerbet szerette s
I pocakos embereik. Főleg az utóbbiaknak nem esett Mikor bejöttek biróék portájára mégis elbújt nem is felelt a huszár levelére.I jól a munka s még a derekuk is megfájdult, kény- s az ablak csipkefüggönye mögül nézett ki egy- Édesanyja megkérdezte, miért nem irt a hu-
I telenek voltak, ha húzódások áráu is, fogolymun- egy pillanatra. Mikor pedig édesapja bejött vacso- szárnak, kit biróék már fiuknak tekintettek ? —I későkért folyamodni. rázni, végleg eltűnt onnan. Zsófika bevallotta jóságos édesanyjának titkát, mireI A jegyző többnyire pincékben töltötte el ide- A legcsinosabb szerb fiúnak nagyon tetszett az kétségbeesetten csapta össze kezeit:I jét keveset törődve a falu ügyeivel — jóeszti biró a biró ц пуа; d0 ha közel is volt hozzá, még sem — Jézus Máriám, mi lesz, ha apád megtolja,I uramra háramlóit a munka oroszlánésze. Nehezen raerte megszólítani, ismerve a biró gorombaságát agyonüt bennünket I
I forgatta az öreg a tollat s mégisi volt gyors ered- EftTSZer az örevnek ell kellett mennie házul- — É“ is fAI«k édesapámtól; azért szeretném,I mény az 6 kérvényei, folyamodványai nyomán. Mníftrültek ennek a fiatalok s ha maga mondaná meg hogyha nem lehetek az övé,I Szerb foglyokat kért 9 rövidesen beállított egy verő- jJ i^ ítá S á k 'a  jó Alkalmat ^meitismerkedfare akkor meghalok.I fényes ősz. napon két snnronyos latona kíséreté- f jJ1 “ padlásfeljáratnál találkoztak A biróné tudta, hogy ebből szörnyű patália
I  ben egy csomó feketeképü szerb fickó ugyancsak nagy volt Zsófika csodálkozása, mi- '«*. mégis megpróbálkozott vele az apju-I Persze óriáai feltűnést keltett a »Inban az * < x3Iómtotta meg. Határszéli komat megszelídítem.
I  első csapat megérkezése s amíg bíró aram az al- vo„  jö, beszélte a magyart. Beszéltei sok Ez ugyan nem sikerűit. Egy jó szidást azt
I  vétellel fáradozott, egész tömeg bámuló vette korai indenr6| háborúról, királyokról, egyesült erővel kapott szegény asszony. A lányának nem szólt az
I  szidva, átkozva a szerbeket, kivéve a uatai lanyo- .. .. p tárt érdeklődtek egymás szlvboli ügye- öreg, hanem úgy intézte az ügyeket, hogy a szerb
I  kai, kik egyikről-másikról hamarosan megállapi- g mindkettő tagadott ®8te előtt sohasem mutatkozhatott a láthatáron.
I  totiák, hogy csinos legény ha nem is magyar következő este pár lépcPŐfokka! feljebb Arra Л már nem gondolt hogy a mások éjszakáján1 A biróék Zsófikája is szívesen megnézte volna A kővetkező este par ..peso J tartanak ök találkozókat.
I  » jövevényeket, de W“ aWa. diszkrét^n 1 a и Г а  9 zéná8Ppad?ásra s itt már zavartalanul ta- így folytak az ügyek egy ideig. Egy napon 
I  “ I Neked nem kö11 l®Anyom itt 1 Uik0 7 hattak minden este. Kilesték, mikor csende- beállított a huszárgyerek két kitüntetéssel. Még
I  többiekkel. Majd estére meglátod őket, tudod bogy * zerbek — Zsófika, hogy mikor a szü- el sem érte a faluját, már sok rosszat hallott Z§6-
■ a mi istállónkban lesznek elszámolva a » s í



Csáktornya, 1918. május 2 6 ._____________ _________ >MURAKÖZ*___________ __ ____________________________ 2L

Nálunk as erre legalkalmasabb és leg- siet, mint es a mai olasz vívásban tapasz- Aki sohasem gyűjtött gyógynövényt, stég, 
hivatottabb nemzeti és egészségügyi a n k  a tolható 'Ы s e k e t  szedi és szárítja minél nagyobb
magyar kardvívás. Aki a nemzet lövőjének sorolt igaz Meiwfiségben, hisz nincs falu, ahol ne vg^na

Miért? h* «szeretettel vezetői, ápotai és feotartani M n te  vagy bodza, ahol ne teremne a r#.
Мйг, . Ъааавая kőtaiesséfének tekioti legyei az ten eoerjóíü
* .  . , .  . л ... . .  _____ . bármely tndemányoe és művészi tényezőié, Aki ismeri a gyógynövényeket, az gyto-

x * »?<jkard» *flü . 8 beC.xU ei ’ 8loV8*,as és intézője a nemzeti közéletnek ragadja sön a fentieken kívül a kertben zsályát, 
rtg, * férfias önérzet, a vitézség és nemes, meg >f a|kajmat meg moat különösen menthat, majoránnát és vörös mályvát, a 
hős, bátor lélekmegnyilatkozás legnemesebb mog, g háború ezülte erkölc8rootó es szül- mezőn zsurlót, ökörfarkkóróvirágot, zilizt 
fegyvere; ezen évezreden át hozzá fűződő )ég, fej|esztö neve|ési nehézségek megaka- székfüvirágot, ezerjófüvet, a szánlóföldöa 
nimbuszánál fogva oly bűvös és fenkölt erő- dályozása é8 korlátozása érdekébeo s ol- annyarozst, pipacsot, az erdő beiéndekleve- 
vei bír, hogy annak ügyes kezelése és an- уаава e, mindenki az Országos Közegész- let, szederlevelel, páfránygyökeret, nadragu- 
nak gyakorlat, használhatósága a leik. és gégj Egyesület 1908 évben megjelent a lyaleveleí stb.
erkölcsi nevelésben fegyelmezéshez feltétlenül .Egészség* folyóirat l l .  és 12 a Herkules«» Legjobb, ha mindenki csak egy-kétfáiét 
hozzájárul úgy alakjánál, rendeltetésénél, sportIap j 9, 6 dec 30 megjelent számában! gyűjt, de >zép tisztán szedve, jól kiszárítva 
mint a kezelése által beneve.ő erejénél lekölö,t vivórendszeremet ismertető és szak- és minél nagyobb mennyiségben 
fogva, mert a kard és neve ési didaktikája ténTkedéseimet elismerő cikkeimet, amelyek A Hadsegélyező Hivatal a gyógyoővé- 
a nemzet lélektanára van nlapítva és aima- nemzetj űevejd3 útmutatói és mint ilyenek [ nyékét kívánatra be is váltja, vagyis egy 
gyár nemzet faji jellegének, sajátosságának neze|j |élérdekbű| hasznos és fontos tudni-(kilón felüli mennyiségnél a beküldő óhajára 
bu Kifejezője. nivalók magasztos cél elérhetésére. kifizeti annak árát. Kis szorgalommal apró-

b) A vívásban elsősorban — eltekintve, Budapest, 1918. május 17. jpénzre válthatjuk a sétára vagy szőrako-
n kar- és lábteknikát fejlesztő t istmozdula H atos le tvá  zásra szánt időt
toktól, mint előgyakorlatoktól — az értelem | ------------  viróunár Minden gyógynövényt tartalmazó eső-
fejlesztéséhez járuló agygimnatztika, szellemi j G vü itéS  magot a pott?» ingyen továbbít a Hadsegé*
és lelki eröfegyelmezetlség érvényesül ame- j ha(Hrokkantak J  t \  M a l t k  - ^ an  lyezó Hivat«,' Budapest, V. Ak.démi.-utí* 
lyek által a test vezettetik ' 17. címre

c) A párosküzdelemben kifejtendő ét-z- A rnu,t bf.te.n is *ек'п^1уе8 a^ományok Aki n gyógynövényekről bővebbet akar
beli leleményességgel párosult kard- és test* különösen a vidékről Növelték küldjön be 50 f postabélyeget i  feni;»
ügyességi mozzanatok, ép úgy mint a sakk- az_ Ö3?zegel helybe’i adakozók is, mint cirare kérjen útmutatót.
játéknál, Itt is élesítik a gondolkozást, a ? !!fnde‘e8 íe,ei az ügy iránt val0 érdek’ ------------
gyors áttekintéssel alkalmazandó taktikai ,ödésnek. K f l i Ó N P É L l l K
fegyelmezettséget, amelyek az értelem fej- A befolyt adományok a következők ' ____
lesztésével tokozzák az ifjúság szellemi ké- Edeltstein Berta Csáktornya 10 К
pességét az elméleti tananyagok megértésé- Meider Albertné > 50 > Т я ъ 'яа х  я  Й одвядЬ ям
hez és felfogó képességéhez; de a vívás egy- Deutsch Jenőné * 6 » Ébredni kérd immár minden
ben a bajtársi összetartás, társadalmi esi- Wollner Szidónia » 1 » я«** шпек vége,
szoltság, modor, tapintatosság, udvarias, lo- Fischer Lajos > 2 > K it pacairta énekével
vagias nemes érzéseknek ébresztője a fej- Hirschsohn 3 » s *áI1 a magas légbe, ^ ̂
lesztőjO Í8 N. N. > 2 ► Minden oly asépf olyan kedves, ' T

... . , .. . , Hoffmann Gyuláné » 2 > Amerre ca&k járokMindezek mellett az egész rendszer, az Neamaun l  V lzjszentö 10 . « с ш ы , .  » a w .« ,
összes kardlámadto. és védelm, mozdulatok- Ebe Vara8d 20 , «*« »*«**■
hoz követelt test és iabtekmka nemzet vér- « . r о . . .  _ _ a
mésték létének keretében a mérsékelt és Ep,nger Lajosné Nagykanizsa 2 * i t t a  bánat emberénekméstekleiének keretében a mérsékelt és Majder Jen6 Csáktornya 25 > Szivét felvidítja.
természetes határok kozott mozog, tehát nem Berénvi Mik8a Graz 50 > A búa maradványt
nemzetroutó tongiifteD módszerü vívás, Horvá’h Mlhá, Csáktornya 10 . BMh m
ameiyben a túlhajtott elöre-hátraugrás, a N R , 5 .  ott reményt nyúJt а
macskamódszerinti alattomos orvtámadások -------------------------  A Mgybgyui*ahos
és brigantiezerinti alattomos szúrások, majd Összesen 198 К Vigasztalást önt szivébe
gyáva kitérésekkel járó kard és testmozdu- Múlt heti kimutatás 30525 К 11 f i Testének erőt hoz.
lati védekezéssel ekszeclláló orfeumi művé- Főösszeg 30723 К 11 í Csak szivemből канат
д д - х и ...--и- !■■■ L — j "л --------------------  s s  Nem képes a telet,firól ami egészen elkedvetlenítette. Hitelt is adott G y ó g y n ö v é n y t a  h a d s e r e g n e k ! Elfoglalni az örömneka beszédnek, mintán régen nem kapót levelet. Ott- u . . . . . . .  Г .  . i Benne egy k is  helyet.hon meg sem látogatta a lányt csak lehorgasztott Harmadik éve már, hogy a m. kir. houv . Szivemből mely a rabságothejjel járt az utcán is. mmiszterium Hadsegélyező Hivatala megiu-| Jobbaa éraiMég sem bírt soká büszke lenni s mégis csak dította már eddig is szép eredményeket elért; Mennél inkái a tavasznakelnézett biróékhoz; de olyankor, mikor tudta, hogy gyógyoövéuyakcióját, melynek célja egyrészt1 Ébredését nézi.

C8ak N\g,r0örömmerafogadUkn Mikor Zsófi után 8 beteg katűDáknak olcsó gyógyteákat adni, / / / .kórdezősködöt, az öreg nyíltszívű paraszt úgy szólt* másrészt a nagyközönség figyelmét felhívni— Bizony öcsémuram itt sürgősen köll va- °ly*Q nyersanyagra, amely sok millió — (Bitnyik Gézi flitpán M flC  Alamit tenni. A leányt elbolondította egy átkozott korona értékben megy tönkre csak azért, kormányválastásból kifolyólag szokás szerint szerb, de az sem virágzik ám soká a mi falunk- mert resteljük kinyújtani kezünket a tér- az öszes főispánok ez alkalommal is íemon- ban Nekem ugyan semmit sem szólt a lány de mészetnyujtotta kincsekért. Hazánk talán a dottak. Vármegyénk főispánja is természetesed a lakodalmat. világ leggazdagabb gyógynovénytermő toldje azonban lemondását benyújtotta. A f. hó 11 ánA fiú hiába szabódon, hogy rövid a szabad- éa. ™ ' , m é g l8  mlll|ókat dobunk ki évente e megtartott törvényhatósági bizottsági g fü^  
ság, meg egyebekkel. Biró uram öklével az asz- C1,lfc6rl a szorgalmas kulföluek. Hát még sen elhatározták, hogy, a főispánt a lemon* 
talra csapott. ha azt a sok leüt, szappant, hajvizet, illat- dáa visszavonására bírják. A bizottság » fr*— Vagyok én még annyira lehetős embör és gyógyszerkülönlegesaéget vesszük, amit ispán előtt nyomban megjelent és kérte hogy 
hogy dispenzició alatt egy-kettőre megtarthassuk, a gyógynövényekből készítve nyakunba varr a közgyűlés óhaja elölt hatoljon meg AEz ellen már a huszár sem szólhatott; tudta az élelmes külföldi ipar és kereskedelem főispánt a közfivülés óhaia mélven mégha* hogy ami ki van mondva, az ki van mondva ll , L iwiepoui d aozgyuies onaja meinenMire Zsófika hazajött, már megvolt a sorsa . N® f*é z ™ *  ezl ^lbetetl kezekkel, haneni tóttá s kijelentette bár politikai hitvalásántf pecsételve. A délceg katona átkarolta s mire ki *°8JUQk hozzá azonnal, mert már virágzik fogva nagyon nehéz a helyzete, a közgyűlés akart szabadulni karjai közül már ajkán éget a az illatos kamilla, nemsokára nyílik a bodza óhajára mégis hajlandó a mai nehéz idők-Ь°И*МАтапа hainaihan км шПяч i«n*nr r íz - ^ ^  *  mezöu M értékes ezerjófü. ben állásában megmaradni, amennyiben be-.1 .  S Ä f f Ü J f Ä  Ä S « !  4 4 W 1  lemoDdí,. felen .  t e » L T < *könnyezte s aztán mégis boldogan gondolt a ma- J?!.9*0”  ?em 0r08Z tea sem ^ T 1 utón elő- máskép nem rendelkzett volna gyár hueiárra, aki szerinte 100 szerbnélie többet ér. futott izzaazlószer nem kapható elegendő — Kitüntetés, őfelsége a király Ulicenf

mennyiségben. Károly ra kir. szőlészeti és borászati ftW*
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gyelönek a háború alatt kifejtett buzgó siói- j 
gálata elismeréséül a harmadosztályú polgári, hadiérdemkeresztet adományozta

— Eljegyzés. Zrínyi Aladár, oki tani- 
Kiképző intézeti tanár tartalékos hon
védutász főhadnagy eljegyezte Dobosy Bös- 
két, Dobosy Elek áll. isk tanító leányát 
Csáktornyán.

Kinevezés. A cs. és kir hadügymi
niszter Schwarz Lajos dr. Csáktornyái ügy
védet katonai bírósági járulnokká (igazság
ügyi hadnaggyá) kinevezte.

Kinevezés. Őfelsége a király Treiber ЗШшкп 20. honvéd ezredbeli őrnagyot alezredessé léptette ele
— Bhiyiéa. Varga József utbiztos Sö 

шщШ  jegyet váltott Biazsincsics Francis
kával Perlakon.

— Katonai eléléptetéi. Őfeisége a ki
rály Weisz Béla tüzérhadnagyot főbadoagy- 
gyá léptette elő.— Zárévizegálatok. A Csáktornyái m. kir. áll. elemi népiskolai tanítóképző-intézetben a folyó évi záróvizsgálatok következő sorrendben tartatnak meg : május 21 és 22-én IV. oszt. írásbeli 25-én szóbeli osz- lályképesító, 31 én írásbeli befejező képesítő* vizsgálatok; junius 6-án hittani osztály és magán írásbeli, 7-én magán szóbelivizsgá- latok; 8-án I. oeztályú, 10 és 11-én II osztályú, 12 én III osztályú osztály-és osztály- képesítő 13-án gyakorlati és szóbeli befejező képesítő vizsgál a tok; 14 én borvát tannyelvű és kántorképesítő kiegészítővizsgálatok

— Kitüntetés. Őfelsége a király Kont
ier Gyula oki. tanítót t. honvédhadnagyot, 
iatéaetünk volt növendékét az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartásáért a Signum lau- 
diszal tüntette ki.— Helyreigazítás. A f. hó 19-iki 20 számban nyomdahiba következtében tévesen közölt »képviselőválasztók öszeirása« helyett az »Esküdtszéki szolgálatra képesített összeírásra értendő.— Köszönetnyilvánítás. Csemerin Ferenc drávamogyoródi lakos a drávacsányi körjegyzőség útján 2 K t Novák Károly sümegi takarékpénztári főkönyvelő pedig 19 54 k*t adományozott a Vörös Kereszt Csáktornyái fiókegyletének, melyért ezúton is köszönetét nyilvánítja az elnökség.— Állandó mozi. A Rákócziutcaii állandó mozgószinházban a mai előadások slagerdarabjai Kő kövek között Sudermann világhírű drámája négy részben. »A Banga lóri rejtély« jön.

— Talált hulla. ;Május 17 áo délután l maraszerdahelyi csendőrörs jelentést tett, hogy a Mura folyóból aznap délelőtt 8 órakor egy tüzér hulláját fogták ki A hulla ruhájában talált cédulából azonnai megállapították, hogy a bálolt Stefánecz Mátyás murarétháti illetőségű 4 ik honvédlüzérezred- beli köztüzér hullája. Bödy Aladár Csáktornyái járásbiró következő napon a helyszínén megjelenvén, a megejtett boncolás al- nyomán konstatáltatott, hogy a halál oka ь tejen, fejszétől eredt három vágás volt s igy nyilvánvaló, hogy a 40 éves tüzér gyilkosságnak esett áldozatul Mintán a hulla erősen feloszlásnak indult már hosszabb ideje lehetett a vízben. A csendőrség a tettesek után nyomoz.— A Balatonon nine* hajózás. A szén- hiány a Balaton hajó forgalmában is zavart támasztott Nem járnak hajók emiatt £ Ballon hátán, pedig a gőzhajózási vá aíatnak

a vármegyével kötött szerződéséből kifolyó
lag már május 15 én meg kellett volna in
dítania a bajói aratót A bejelentés nagy kons 
tornádót keltett nemcsak a központban de 
a balatonmenti fürdőtől epeken is, melyekre 
nézve érzékeny csapás lenne, ha a Balato
non a nyáron a hajók nem közlekedhetnének.

— Értesítés. A Cs. és K. lókórház 
parancsnoksága köztudomásra hozza ad K. 
M. Abt. 3/R. 8917/18 sz. mezőgazdasági 
munkára 4 hóra lovakat ad ki mezzőgaz- 
dáknak. Mindazok, a kik erre igényt tarta
nak jelentkezzenek előjegyzés és bővebb 
felvilágosítás végett a lókórház parancsnok
ságánál Csáktornyán.

— Megyogyflléo. Zalavármegye törvény- 
hatósági bizottsága folyó hó 13-án gyűlést 
tartott. Az elnöki székeit Kolbenschlag Béla 
alispán foglalta el és bejelentette, hogy a 
kormányválság következtében a főispán a 
megbízatását a kormány rendelkezésére bo 
csájtotta és addig, amíg a lemondása elin

tézést nem nyer, az elnöki széket nem fog
lalja el. Az alispáni megnyitó beszéd után 
iHertelendy Ferenc szóllal fel, méltatt a fő-
j ispán érdemeit, aki nagy munkaszeretetével, 
■igazságosságával és pártatlanságával mind 
i nyájunk szeretetét és nagyrabecsülését vívta, 
i ki így csak károsanh atna a vármegyére a fő- 
1 ispánváltozás s ezért abbeli indítványát, hogy 
kérjék fel Bosnyák Géza főispánt hivatalá
nak további megtartására, a közgyűlés egy 
hangulag magáévá tette és főispán megké
résére az összes pártokból alakitotl küldött
séget bízott meg. A vármegye alispánjának 
a megye állapotát föltünlető jelentését a 
közgyűlés tudomásul vette, de egyben kéri 
a kormányt, hogy magasabb fejkvótát álla
pítson meg, hogy nagyobb gondosságot for
dítsanak az összehalmozott élelmiszerek meg
óvására, hogy el ne romoljanak. Továbbá 
a marha rekvirálások beszüntetését is kérik 
s hogy a már megrekvirált és magasab kvó
tát beszolgáltatott vármegyékben a rekvi- 
rálást mindaddig szüneteltessék, mig a többi 
megye is hasonló %-u marhát be nem 
szolgáltat

— Felhivát A Csáktornyái lókórház 
hajlandó zöld esetleg száraz takarmányt 
bármely mennyiségben összevásárolni, eset
leg ióheríölűeket lekaszáilatui. Eladók jelent
kezzenek a lókórház irodájában

— A miniszterelnök leirata a várme 
gyéhez. Zalavármegyéhez a napokban érke 
zett le Wekerle Sándor miniszterelnök ér
tesítése arról, hogy a király újból őt nevezte 
ki miniszterelnökké. A miniszterelnök annak 
kapcsán, hogy a kinevezett minisztérium 
teljes névsorát is közli a varmegyével, egy
szersmind annak a várakozásnak ad kife
jezést, hogy őt és minisztertársait feladataik 
megoldásában a vármegyétől, hazafias és 
erélyes támogatást kér.

— Pályázati hirdetmény. A magyar ki
rályi honvéd főreáliekolában és a honvéd 
Ludovika Akadémiában az 1918 19. tanév 
kezdetén betöltendő államköltséges (teljesen 
díjmentes), továbbá alapítványos és fizeté
ses helyekre. Az üresedésben levő helyek 
közvetlenül a polgári nevelésben részesülő 

! if jakkal töltendők be. Felvétel kivétel nélkül 
csak az első évfolyamba eszközölhető. A fel- 

i vétel feltételei: t. A pályázó magyar állam- 
polgársága. 2. A katona* nevelésre való testi 
alkalmasság. 3. Kifogástalan erkölcsi maga
viselet. 4 Valamely középiskola negyedik 
osztályának, illetőleg a Ludovika Akadémi

ába való felvételre gimnázium vagy reál
iskola hatodik osztályának sikeres elvégzése. 
A kérvényben felemlítendő, hogy abban az 
esetben, ha az említett intézetekben hely már 
nem volna, beleegyezik a pályázó abba is, 
hogy a fia, gyámoltja valamelyik császári 
és királyi katonai tőreáliskolába vagy aka- 
démiába vétessék fel. All ez különösen ak
kor, ha a pályázó ifjú a német nyelvet bírja 
és a honvéd főreálban vagy a Ludovika-Aka- 
démiában a felvételi vizsgát sikerrel letette. 
Folyamodványok folyó évi május 31-ikéig 
я honvéd főreáliskola parancsnokságához Sop
ronba, illetőleg a honvéd Ludovica-Akadémia 
parancsnokságához Budapestre nyújtandók 
Ьэ. Részletes pályázati hirdetmények közvet
lenül az említett parancsnokságoknál kaphatók.

— A Dráva kihasználása. Földes Béla 
átmeneti gazdasági miniszter a vízi erőkben 
sejlő energia kitermeléséről szóló törvény- 
javaslatot dolgozott ki, mely jórészben min
ket Í9 érdekel. Arról van szó, hogy a szén mely 
számítások szerint hazánkban 60 év múlva 
teljesen elfogy, vízzel pótoltassák. Ez megva
lósítható, mert az energia a magyar vizek
ben körülbelül kétmillió lóerőt tesz ki, ami
ből a Drávára 200 ezer lóerőt számítanak, 
ami a legszerényebb számítások mellett ia 
vagy 40 millió korona értéket képvisel. Ezt 
az erőt, mely világításra, gyárakban és üze- 
nekben, mezőgazdaságban használtatnék fel, 
akarja a volt miniszter kihasználni, ami ter
mészetesen csak Ausztriával lenne megvaló
sítható, mert oly vízmüvek létesittetnének, 
amelyeknél a viz folyása az osztrák terü
letre eső sznkaszokat is érinti. A Drávából 
nyert energia szolgá*‘atná az áramot ahhoz 
a hatalmas műhöz, mely árammal, más vi
zekkel megerősödve az egész Dunántúl karna 
hajtóerőt. Földes, úgy írják, mint képviselő 
is be fogja terjeszteni már teljesen elkészült 
javaslatát a képviselőházhoz.

— Népesedési statisztika. Születtek 
Janusics Mária Safranecz Ferenc, Pozsgai 
Ilona Szlukán Matild, Adónics Mária, Wein- 
gartner Károly, Hollenberger József, Kral 
Kornélia. — Meghaltak : Hufnagel Ede (46 é), 
Aldics Mária (70 é), Novák István (54 é), 
Bednár Lajos (30 é). Kuhanecz Jánosné (32 é), 
Gasparics Andor (71 é), özv. Marlincsevics 
Jőzscfcé (92 é), özv. Eberhalt Lajosné (68 é), 
Legény Vilma (20 é), Stein Mátyá9 (20 é), 
Janusics Mária (1 n), Gerslman Llpót (72 é), 
Stan Tivadar (18 éj, Zuzel Sándor (21 é), 
Hanzse! József (57 é). — Házasságot kö
töttek : Kovacsics Ietván és Lukman Teréz, 
Dobsa József és Gaberc Juliána, Gregor 
József és Vörös Antonia, Bernát György 
és Kolrnanics Ilona!

Köszönetnyilvánítás.
A háborús viszonyokoól kifolyólag, me

lyek sok tekintetben, kivált a munkás
hiány miatt majdnem leküzdhetetlen ne
hézséget okoznak; de főleg megrendült egész
ségi állapotomra való tekintetből elhatároztam, 
hogy mészárosüzletemet juniús elsejével le
galább egy időre beszüntetem. Amikor ezt 
a m, t. közönség tudomására hozom, egyút
tal kötelességszerüleg hálás köszönetemet 
fejezem ki a m. t. közönségnek szíves tá
mogatásáért, engem melyben évtizedeken ál 
fennállott üzletem kapcsán részesíteni ke- 
gyeskedet.

Antonovics József.
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IzlazI svaki tjaden Jedenkrat i to* svaku nadeíju.

Zakonslii plan ml penzije njii№ i ü  M
Penzija bude za vojnike petput veksa, как je do vezda bila. - Na fran- 
cuzkom, niti na taljanskom frontu nikaj z name ni toga se nije pripetilo,. 
- S nemcom smo potvrdili novo saveznictvo. - Irlandeani se priprav- 
ljaju proti Englezkoj. - Yu Rumunjskoj budit na racun pozvali one, 
koji su taboru zroki bili. - Govor nemskoga eesara od francuzkoga tá
bora. - Zbog poljodelskih poslov budu staresi gospodari dimo poslani,

Kát stojiMO u  bojnom potje?
<■• J.) Predi, как bi javili, kaj se je 

na bojnom pulju prodli tijeden pripetilo, bu- 
demo ovdi naznaCili, da je vlada növi za
kónak! plan pred orsaCku bi2u predlo2i!a, 
koja od penzije onih vojnikov govori. koji 
sa vu vezdaánjem taboru izbete2ali, oranjeni 
bili, ili za delo oslabili.

Prosti vojnik, ili pák treiter bi íme! 
dobiti na leto 120, 180, 240, ili 860 korún 
mirovinu prema tomu, как je koj svoju ja
kost za delo izgubil vu taboru. Kaprol i 
cugsfürer bi imel dobiti 132, 198, 264, ili 
396 korun, stra2ameáter 144, 216, 288, ili 
432 korunah prema tomu, как je koj sla 
beái postal za delo. Izvun toga svaki, koj 
oranjeni, naposeb ima к penziji joá doplatka 
dobiti. Poljeg ovoga plana bude prosti voj
nik, ako je na Cisto izgubil jakost svoju za 
delo, bude petput vide penzije dobd, как 
do vezda.

One vojnike, koji su lak odnemogli, da 
se za njih posebno ireba briniti i skrbiti, 
vu vojniCki zavod deneju, gde zabadava do- 
biju kvartelj, hranu, opravu i podvorbu, pák 
i plaCu. Takvi moreju i doma stanuvati i 
onda budu dokili na peldu: prosti vojniki 
na leto 600 korun, str&2ameátri 804 К penzije.

Koji su do kraja odnemogli budu 1200 
koji su na obedvé oCi oslépili 960 koron 
doplatka dobili izvun penzije Koji su jedno 
oko izgubili 300 korun, koji su jednu ruku 
ili jednu nogu izgubili, budu 400 korun, 
doplatka dobili izvun svoje penzije. I lak 
dalje i menjái plezérci budu posebnoga dop
latka dobili i to na leto najmenje 120 korun.

Familija takvih vojnickih peuzijoniá- 
tah, ako bi vumrli, bude takaj dobila pen- 
aiju. Ali i one vdovice, kojih je mu2 vu ta
boru vumrl, budu takaj penziju dobile, i to 
od 150 do 225 korun na leto. Koje vdo 
vice nemreju delati zbog svojih menjáih de- 
cah, one к peoziji joá na leto 210 korun 
doplatka dobiju

Vu taboru, ili vu taborskoj slu2bi biv- 
fiem vojniku deca, koja bez otca i matere

ostaneju, budu takaj podporu dobiia i to do 
17 let starosti svojih. Roditelji, brati i ses 
tre bez roditelje, aedi i babice na bojnom 
polju, ili zbog tabora vumrlih vojnikov budu 
takaj juá imeii к penziji

Kak se íz toga vjdi, lépő bade se or- 
sag brinul za vojnike i za njihovu familiju. 
Koj je zbete2al. odnemogel, ili vumrl, za 
domovinu, ai je i zaslu2il, da se orsag brini 
za njega, ili za ostalu rau zenu. decu i dru- 
gu njegvu ob telj, za koju je on pred tábo
rom delal i kruha slu2il

Na francuzkom bojnom polju se nikaj 
nije premenilo. Niti vu proálim tijednu nesu 
bile vékáé bitke. Englezi, pák francuzi su vu 
nekojih iréstih svoju sreCu probali s nava- 
lami. ali nikaj nesu mogli proti nemcu dós- 
tignuti. Nemei su svigdi odbili francuzke i 
englezke navaie.

Так i na taljanskom bojnom polju, negdi 
negdi probaju tál jani. da bi do dekungov 
naáih vojmkov dospeti mogli. Так su pro
bali pri Pasubio svanom bregu. ali su bili 
iztirani. íz gibanje taljanskih áeregov je mis- 
liti moCi. da oni sírahom Cekaju, gda bu- 
demo mi proti mim vekáu navaiu poCeli.

Rimski otec papa je odredil. da svaki 
sveöenik mora vu odredjenih dnevih meáu 
slu2iti za sveobCi mir. Osobito na dán Sve 
toga Petra i Pavla budu se meáe s!u2ile, da 
mir opet nastane med narodami

Njegovo VeliCanstvo kralj, — как smo 
javili vu proslom broju naáih novinah — 
je pohodil vu taboru nemákoga eesara svo- 
jimi minisíri. Vladari зи opet potvrdili sa
veznictvo i dokonCaii, da budu jeden dru- 
goga branil i dalje na pomoC iáéi. ako bude 
Ireba. Francazka vlada iz toga videti more 
da nije tak. как ona misli i как bi ona 
rada imela, tojest da mi viáe nebi hoteli 
pomagati nemcu. Francuz se je naime [trail 
na to, da bi mi ostavili naáega saveznika. 
kaj se nebude pripetilo

Vu Irlandu se pripravijaju na boj proti 
Englezkoj. Vu cirkvah peneze skupljaju za 
taborske stroáke IrlandCani neCeju prijeti

englezke papirnate peneze, svoje sreberae 
peneze pák vu sranjbu devaju

Vu Rumunjskoj budu na raCun pozvali 
one. koji su krivi bili njihovomu nesreCna- 
rnu taboru Vezda skupljaju podatce proti 
biváemu ministerpredeedniku Bratianu i proti 
njegovimi rainistri. Zeznalo зе je. da je Rrt> 
tianova vlada vre vu septembru leta 1914- 
ga kontrakt sklopila s ruskom viadom, da 
bude niemu proti Austro-Magjarskoj pom.i 
gala To je onda sklopila da je joá s oarai 
vu savezu bila Rumunjska ßratianu je <m 
eiganiju na svoju ruku napravila, bez toga 
da bi svojega kralja, ili drugoga koga popi
tal. Zeznalo sef da Bratianu i koji su tajew 
s njim dr2a!i. su se iz orsaCke kasse i du- 
hodke obogatili dok je tabor trajal

Vilmoá nemki cesar je 14-ga majuáa 
vu Achen zvanom varaáu govor dr2a(, gda 
je prek putuval Vu svojem go vorn je reke) 
cesar. da je pohodil na pol rezpuátenoga 
Francuzkoga orsaga. gde se boji bijejo Tara 
vidi Ciovek, как izgledaju one okolice. Koj 
je maiovéran, naj ide na front na nekoiiko 
dnevov. pak naj pogledne Francuzku 0 d 
koj bude to videl. nebu se viáe tu2il, negt 
bude zadovoljen s onim. как je vu Nemákoj 
S nemákom navalom moremo zadovoljni 
biti. Seststojezer englezov smo na nikaj spra- 
vili i 1600 átukov smo od njih odzeii. Sa
mo potrplenje moramo imeti. eil naá bude- 
rao dostigli i na francazkom bojnom polje, 
как smo s rusom vre dövrsili Te2ko delo 
imamo joá, ali dobre kovaCe (tojest vojnike) 
imarpo, — rekel je cesar — koji budtt 
svoje posle dobro zvráili. Sve dobro ide za 
nas, samo moramo i na dalje izdriati i я 
potrplenje Cekati, dok zvráínno naáe posle я 
naáim neprijateljam.

Na orsaCkom spraviáCu зи plan zbir 
nog zakona na stran deli, рак зи poCeli 
rezpravu od novog zakona Stibre Na pita- 
nje jednoga ablegata, je ii bude dosta pol
jodelskih rukah vu orsagu. da se áetva. pák 
drugo poljodebko delo zvráitc more je sní- 
nister poljodelskih poslov siedeCe govoril 
2etva je osegurana Oni vojniki koji su W
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letah etari, sa vre na alobodn odiflli. Oni 
koji en ** Ш *7 letah atfri, bi samo vö 
decembru na > szabad sag« leli, alt ae je od 
redilo, da badn prvlje dimo poslani i da 
avaki aamoatalen gospodar na ietvta dimo 
more dojti. Izvun toga za velike gospoéije 
bade ее za vekäu teJaéku ailu pobrinnlo i 
ave ae vCinilo, da bade na meato ruakih 
zarobljenikov doata teiakov poljodelake poale 
obaviti moglo.

Naäa varmegjija je veliko spravicse dr 
Zala 13-ga majuäa su Zalaegersegu. Goapo 
din veliki Japan (főispán) Baanyák Géza ее 
je zahvalil od avoje aluZbe, ar on ne apada 
к onoj atranjki, koja je vezda na vladi. 
Varmegjinaki zaatupniki au velikoga Zupana 
zaproaili, da bi zato i duze oatal na avojem 
mestu. Kajti niti vezdaZnja vlada nije proti 
tomu, ar ga i miniazterpredaedoik dalje ho- 
Ce imeti na célú naäe varmegjije, gospodin 
főispán bude dalje oetal

Kotoriba — ti si meni mila.
Так zi apopeva vu aebi negda peräona 

znamemta, denes od svih Medjimurcov spo- 
zableoa Lajtman György. Svim je odlehlo, 
gda se doCulo, da ga je zagrebeCki nadbid- 
kup na zahtev magjarskoga kormana pré
mesül vu bidkupeku kancelariju 'za piaara, 
ar neje mogel dali raCuna od evojega me- 
gjimnrskoga dpanuvanja. Mi emo Megjimurci 
lelni mira, pak emo sreöni, da je nastalo 
med nas hudoga duha. Gde je god bil (Be* 
lica, Perlak, Ligetvar, Kotor, Dekantalva, pos- 
vod je bil samo na spaCku.

Njegovi rogjeni lancmani VratidinCani 
kad su Culi, da bi Lajtman как domaCi sin 
rad doäel к njim dimo za plebanuda, kruto 
su prosili nadbidkupa, nej bi ih za Boga 
mentuval öve nesreCe I mentuval ih je.

Ali ako se i mi vese lim о njegovomu 
odhajanju, on se sam tomu nikak ne veseli. 
On se je veC delil od vnogih far vu Med 
jimurju, ali mu je najtelede bilo oditi iz 
Kotoribe, premda je vu Kotoribi vun ziSel

najhuje, pak mu je Kotoriba ipák tak к ar
cú prerasia, da ju nemrp pozabiti.

Vu njegovim napriÜCnosti drugi spa- 
meten Clovek nebi se vppal niti pokaaati 
vu Kotoribi, ali Lajtáin  György je bogme 
kurazen, kupil je grünta vu Koforibi za 
42000 K. postal je gruntad, vredil ei je bi
le na kondignaciji i kuC&nstvo, i sve, kaj 
tomu treba, da more biti pravi kotoribCan, 
i da ima toboie juda dohajati. Pustil je ko- 
renje na radost celoj Kotoribi Ali kajpak 
Lajtman neje takov, da bi na polovici puta 
prestal, nego si je zapilil vu svoju rudmu 
glavu. da se bude dal i na kdeit, pak bude 
podigel na svojem gruntu velikoga dampf* 
meiina, kaj se toboie podigae narod.

Stupil je vu pregovore z nekakvom, 
fabnkom vu Budapestu, a to sve prez zna 
nja i dopudCenja obcinskoga poglavarstva. 
Ovi su pak poglavari tak spametni ljudi, da 
se nisu dali podkomce nasamariti, nego su 
njim se oCi odprle. Rekli su na sedniki, za- 
kaj bi melin bil Lajtmanov, a ne пай? Kaj 
Lajtman more napraviti s penezi, moremo 
i mi. Ako je Lajtman sveCenik, nej se sa
mo bavi svojim sveCenik im poslom vu Zag- 
rebu, ali vu Kotoribi ga ne nucamo.

ObCinsko poglavarstvo neje Lajtmaou 
dalo engedélye za melin, niti na njegvom 
lastovitom gruntu, tak su mu radi svi. Ve
zda pak Cujemo, da se je Lajtman jako po- 
laluval, kaj je grunta kupil, kajti nema me
iina, to je jeden zrok. Drugi je zrok, kaj 
je brd novomu gruntasu jako sparno vu 
Kotoribi, to i vu Zagrebu dobro znaju. Vu 
Kotoribi si budu meiina zezidali s&mi Koto 
ribCani i to na akcije prez elerca Lajtmana.

KAJ JE NOVOGA?

Pésma medjimurska.
Rodil sem se v löpoj zemlji magjarski. 
JoS se zovem kakti sin medjimurski. 
Medjimurje ljepi naS kraj mileni I 
Gde se vnogo mlado srce veseli!

Nekaj od naäih starih vojnikov.
Jeden honvedski oficir, koj je cranjeni 

doäel iz ruskog sulanjstva, je sledeCe pri 
povédat od n&dih zalavarmegjinskih »néptől- 
kelö« (gradiätni) Lani se je vu augustudo 
pripetilo, da se je na ruskorc bojnom polju 
18-i »népfelkelő (gadidtni) regiment moral na- 
laj potegnuti da se opet vu red postavi. Sva, za 
regimentom stojeCa vojnicka kola su morala 
vre predi nazaj iti, pak s ovom prilikom je 
jeden ruski granat poljeg kolah opal doli, 
od Сева su se konji poplaäili i odbelali s 
kolih skupa. Iz jedna kola se je jeden dva 
hektolitrov veliki lagev izkotural, kojega su 
vojniCki kuCidi vu hitrini tarn pozabili. Od 
ovoga lagva je 300 korakov daleko lelala 
jedoa kompanija 20 og regimenta, vu koju 
i nadi medjimurski vojniki vustadi takaj 
spadaju Ovi su si dekunga kopali poljeg 
jedne Sume, da naprej iduCe ruse zaposta- 
viju. Rus je hitro na prel trCal, nadi su po- 
Wi na njih streljati, na kaj se je ruski Se
reg takaj nakla hiti) i poCel si dekonga 
bopati.

Nadi vustadi so stcpram vezda spazili 
la&va, koj se je iz kol odkotural. Zaladian- 
^  deöki su vinopivci Pripoznali su lagva. 
^  vusta do vusta ide réC:

— Ni, ni! to je podobertdtera Nadec* 
kija vino! PoCeli su nadi gardidte s jezikom 
cmuckati, как da bi vino kodtali. Hej! как 
bi dobro bilo malo piti! PrviC su samo 
mislili, potlam su izrekli, da bi dobro biio 
piti. Ali vu vezdadnjih okolnostih niti mis* 
liti nije moCi na to, gda rusi zajednom 
streljaju. Stari gardidti mrgoCeju, nikak njim 
ne pade, da su ravno vezda sim dodli rusi 
Vrag jih je sim donesel. Vrag bi mogel s 
njimi poCekati, dok bi mi toga lagva vu nas 
dekung skoturali.

Na jedenput stane jeden kaprot pred 
iejtinanda.

— Gosponu leitinandu ponizno javim, 
da bum pil jenput, kaj bu goder s menőm! 
— rekel je, pak je vre skoCil iz dekunga.

Leitinand, pak céla kompanija prestra* 
deno gledi, kaj bu stoga? Streljanje rusov 
na jednu minutu prestane как da bi se i 
oni prestradili zbog livota kaprola. Ali gda 
su к sebi dodli, stem bolje su streljali na 
kaprola, koj je mirno prama lagvu idei. On 
pak ide dalje prez straha. Pri lagvu se iele, 
s bajonetom prebode pilku i pije, pije bez 
truda.

Njegvi pajdadi dihanje nazaj drlajuC 
Cekaju kaj bude iz toga?!

Rodil sem se kakti d$te mal*no,
Sprevajal som avoje mladost veaelo.
Ali mladost kam si mi izginuU?
Tolna majka zakaj si me romla?

Bil sem junak vesel vék vu mladosti,
Srce mi je plavalo vu radosti.
Ali mladost, mladost moja gde si mi? 
Iznenada hoCeé me ostaviti!

Тебе Drava bistro ona lumbori,
Kraj Dravice dumica se zeleni.
К re dumice ljepo polje ravnina,
Medjimurje Ijepa mi domovina!

Od severa tiha Mura dapCe vék,
Da je malo Medjimuije krasan evét,
Po kraj Mure vinski bregi zelen gaj,
Od juga ljepe ravnine, miijén kraj!

V zelen gaju drobne ftice spévale, 
Medjimursko srce su veselile,
AI veselje povehoulo kano evét 
Vu tugi lalosti plava ejeli svet!

Iznenada dodel straden evétski boj.
Kaj bu stoga svemoguői Bole moj?
Da sve strani 6uje se plaő majélce.
Sestre, lene, pak i male dje6ice,

S bolnim sreem majka sina odpravlja, 
Plaőe lena, kad se s múlom газ tavija,
A djtőica evője ruke sklapaju,
Pred Mariju na koljena padaju.

Vrucu molbu podilaju к Mariji,
Kano djeca к svojoj dobroj majéiei.
Vuslidi nas ah presladka djevica,
О Marija, neba zemlje, Kraljicaf
S molitvami rulni vénec pleteju.
V rajske dvore vruőe ga posilaju,
Suznim okom moliju za otca svog.
Da njim zdravoga povrne dobri Bog

Plaőe majka i za sina svojega,
Ona jav6e: jaj, do groba mojega!
Komaj sem ga ja gori odhranila,
Ve bu mi ga őrna zemlja pokrila

Ali hraber junak majki govori:
S Bogom majka nemoj za me plakati,
Bog je s menőm vudne, v nőéi, svaki баз, 
Moli za me, On posluhne i tvoj glas Í

Dok se junak bori za svoj mili dom,
Majka skrudeno kleői pred djevicom 
Vu miludőu preporuőa sineka,
Moli, da njoj ga povrne zdravoga.

— Vstrelili su ga, pogodili su ga! Im. 
se vre niti ne giblje! — reCeju ovi.

A vezda na veliku Cudu, stane kapro). 
pak mirno koraCi к svojoj kompaniji med 
strahovitom streljanjem rusov.

— Gosponu leitinandu ponizno javim, 
po tri litrov sem izcecal is lagva, ve vre 
slobodno dojde muska

Pak je odidel nazaj vu svoj dekuag 
i pucal na rasa.

*
V mesecu septembru su pri Hodelu 

rusi navalili na nade Serege. Nesu dturmi * 
rali, nego su vkanjivim nacinom radi dodli. 
prama oadih kompanijah. Iz daleka su krt • 
Cali: >Nje strelatj!« (Najte strelati!) S ka
parni su migavali i medtem podjednom nap 
rej isii. Deset, petnajst korakov blizo an 
dodli rusi к nadimi kompanijami, onda sir 
postali I vu prvih redih stojeCi su svoje ра
йке na zemlju dőli deli, da se hoCeju pro- 
dati. Na to su i nadi stari vostadi (gardidte) 
svoje рийке к nogi dőli deli.

To su samo Cekali rusi. Vu dojduCoj 
minuti oni ruski redi, koji su odzaj stair, 
su ober glavah poCepnutih rasov strahovita 
poCeli streljati proti nadimi kompanijami 
Redi nadih starih vustadov su se poCeli gl- 
bati. Jeden del izmed njih s bajonetamo je
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Dobra máj ka bori se neprestano.
S motitrami, tq to тгбте newetao,
Da pomogne zmolitrami sine »vorn,
Koj se тегпо bóri za svoj miM dom.

Jer molitva prodira obloke gor.
Kano gránát, ona ljeti v rajski dvor,
Gde su Cete rajske slave Angjeli,
Koji su m ratu dobri Cuvari.

Pak vam zato preporuöam djeCica,
Sestra. itena, pak i svaka majCica,
Molite se iz dna srca vék тгпбе.
Za junake ran jene, vmirajuöt,

Koji su se navék verno borili,
Za kralja i dom 2ivot alduvali,
Predali su duSice vü raj к Bogu,
Ostarili Öastno ime svom rodu.

Fitz Ernő 
invalid.

— Hmcriband na Born nie-fron tu.
Némáké patrole su ua francuzkom bojnom 
polju med Montdid?er i Morenil mesti ame- 
rikanCane uslanovile. Iz toga se vidi, da je 
nemäka cffenziva francuzke Cete jako mogla 
zdrobiti, da je veC na amerikanCane do 
áel red.

— Batnoubojnt icítínand. V Buda 
pesti majuSa 1-ga v noCi pred jednom hi- 
tóm se je Jakobovifs Eleiuer leitinaod v 
glavu strelil. Vumrl je.

— Bulgarekt bronprtnz v Buda 
pesti. Boris bulgarski kronprmz je apriliáa 
29 ga popoldan s Stojauovitst Iván miriszt 
rom, kralskim nadkonzulom na balkan cugu 
Budapest dolazil. Nadkonzul je v Budapesti 
ostal, kronpriuz pak je pottam datje puto 
val v Berlin.

— prtncíp ©avrtlo je vumrl. Íz 
Praga (Ceska) varaáa javiju, da vu tberesi 
enstadtski kazniom je vumrl Prmcip Gav- 
rilo, koj ie 1914 juuiuáa 28 ga vu Sarajevu 
Ferenc Eerdinand nadhergega i njegvu 2enu 
vmorii. Vu suáici je vumrit как lani njegov 
sukrivac, Csttbrmovib

— Vmorjem notaríjué. V Tisztasfalva 
(Biharvarmegjijn) obCmi su nepoznati Cini 
telji vu prosl m tijed nu Moldovan József 
natarijuáa, kad je и svoj stan stupil Crez

idei proti ruau, drugi su pak slreljali na 
njih. Ali rusov je triput tuliko bilo. pak su 
friáko gotovi bili s naáimi kompanijami. 
Vnogo su opali, oranjeni bili i nekoji su vu 
rusko sutanjstvo opali. Öve su nazaj odpei- 
jali i vu jednoj selu su n&mestili i atra 
2ili jih.

JoáCe onu ista noC je jeden stari nép
felkelő iz 18 og regirr.enta vu sufcanjstvu s 
golom rukom zagutil jednoga ruskoga ku 
Ciáa. Vu njegovu poljodeljsku opravu se je 
obiekei, pobegel pak péti den se javil pri 
svojoj kompaniji. Dobd je soldaCku opravu 
i dalje vojuval s kompanijom svojom, ali 
za sedem dni ga je jedna rusktt kuglja po- 
godila, pak je na boinom polju vumrl 

*
Как vojmk oeda nikaj na svoje 2ivle 

nje vu taborn, iz toga se vidi. kaj budern 
vezda pripuvedal:

Od 8 ga septembra smo morali nazaj 
rukovali. Med tern smo svaki den bitku 
imeli s rusom. koj je za nami idei. Septem- 
bra 16 ga smo se vu jednom selu vu Ga- 
liciji poljeg some zakopali Vu nőéi smo do 
bili straáncga vihra i de2dja, к tomu joá i 
navalu od nepnjatelja. Prob mvali smo se 
obranili, ali cd dtZdja smo do kote 
uiokri poaLli. Ali to sve nika, nije. Vek3e

oblukla strehlL KugU mu je na praih i hrbtu 
lak te2ke raue zrokuvala, da je jód onu noö 
vumrl. 2 andari su ustaoc-vili, da su Cinitelji 
is Nanlichera e dum—dum kugljom strelili 
na notarijuáa, koj je mnogo neprijatelja imel.

— C ureb t herceg pri bralju. Kralja 
je apriliöa 25 ga Ozmán Fuad elfendi, turski 
herceg pohodil koj se je a Nassi bég pod 
ezrededom pojavil. Kralj je hercege i njegvu 
pratnju na zajtrek pozval.

— ZtmefKo vr*me * C alíjaneboj. 
Vu céloj Gornjoj Tdlijsnskoi je hitro velika 
zinia nastala. vu gorah pada snég. Vu bre 
gih je snég 6 meter visoki. Planti i Silvono 
ase mesta je lavina pokrila. Bilo je Cuda 
rortvih i oranjenih.

— B am oubojna divojba. Stágli Hilda. 
19 lét stara dévojka se je v Budapesti v 
prsa strelila. V spital su ju odnesli.

— K ratbe novoeti íz bojnoga polja.
Jeden érleni gardist je Haaplainent vezira, 
koj je vu Fmnskoj érlene garde vodja bil, 
vmorii. — Vu zadnjih dnevih su nemei na 
francuzkom bojDom polju 30 neprijatejskih 
replanov dőli strelili. — Némáké podvodne 
ladje su v marciuáu 6 sto 89 jezer sadr- 
2aja v morje potopile. — Kornilov ruski gene
ral s kojira se je Filonzonov general zjedinil, 
je Jekaterinodar mesta osvojil. V ovih éetib 
i Nikolajevics Miklós Dsdherceg harcuje. — 
Amerika bude áto prije 34 novih ratnih 
ladjah v tabor postavila, svaka ladja ima 
15 jezer sadr2aja i na AtlaDtskim morju 
budu 3lu2be svráavale. — Vu Krimu su 
Cete Kosih general Sioferopola dostigle. — 
Na francuzkom bojnom polju nemei. Tóul 
i Epinal festunge s teákim átuki strélaju. — 
Motoro japanskih minister izvanjskih pcs* 
lov se je zahvalil. Njegov naslcdnik bude 
Goto minister nutraánjih poslov. Englezke 
morske Cete su proti Zeebiügge i Ostende 
varaáe navalivali. Nemei su je nazad zbili. 
— Nemei su osvojili na fr&DCUzkom boj
nom polju Kemmel zvanoga brega. 6 jezer 
5 sto francuzov i englezov su vlovili. — 
Talijanske noviue piáeju, da se antant pri- 
pravlja к petomu zimskomu boju. — Eng-

zlo je bilo, da smo gladni bili. Tretji den, 
da nesmo vidli naáu taborsku kuhnju.

Septembra 17 ga predpoldan smo za- 
poved dobili, da izvun stra2e. svaki slobod- 
no ide vu áumu, peCi, kuhati krumpéra. Как 
da bi izmenili stare Conte gardiátah. Suma 
je glasna postala, sekli su drva i za par 
minutah je vre ogenj praskal. Na sto i sto 
mestah je ogenj gorel céli den Imeli su 
vojniki dosta tople hrane. Ali i dosta ruske 
árapnele i gránáté su dobili. Streljali su na 
áumu bez postanka.

Vnogo kugljah je opalo vu ogenj, pak 
rezmetalo ognja s loucom krumpirom i s 
vojniki skup, koji su kre ognja sedeli ili 
stali, ali zato su veselo kuhali i pekli atari 
vojniki, gardiáte. Na zadnje se je ipák rus 
navoljil streljati. Po dvé vure trajufiem stre- 
lanju je drugam obrnul cevi svojih Stukov 
nije mogel dostici, da si nebi dvadeset re 
giment vustaáov kuhal i pekel krumpira.

*
Kola su postala za hrbtom bitke, gde 

su plezércom rane vezali Na kolih je sedel 
jeden húsár, pak jeden ruski kozák. Stra- 
hovitno su obedv» izgledali. Obraz jim je 
2uti, oCi skup opali. bez 9vetlosti: videti je 
da su vnogo krvi izgubili i cuda trpiju. Ze- 

ímeju jih dőlt íz kol. PrviC husarove rane

lezi su vu Flandriji, okolo Ipern varaáa no- 
ve ofcoliáe prék pustili nemcom Veida nemei 
na Lanfemarck—Zillebeck liniji stojiju. lz~ 
land zvani otok se bode od Danske pretrg. 
nul. — Francuzke novine piáeju, da vu 
Marokkou (Afrika) je ljudstvo tak nemirno 
da bude bráCaa buna nastala. Tomu se fran- 
cuzi ne veseliju — 30 jezer Crleni gardieti 
su vu Finnskoj v suianjstvo dospeli. — 
Nemei su kod Kemmel brega 7 jezer i eto 
zarobljenikov vlovili, 53 átukov i 233 ma- 
áinastih pu^kab osvojili. — TurCini su os- 
vojili Kars zvanoga fe9tunga na kaukacu- 
áki liniji. — Vu Finnakoj je Von der Golti 
nemöki general Tavastehust varaáa oavojil. 
Stanovniki su némáké Cete s radostjom póz- 
drsvil? — Na yperskim frontu su englezi 
nazad dobili selo Loker — Finnska bé!& 
garda je Vyborg varsSa csvojila — Vu 
Szmolenszk (Russija) varaáu anarkiáti se 
buniju. — Na francuzkom bojnom polju su 
nemei v zadnjoj effenzivi 127 jezer zarob 
Ijenikov vlovili i 1 jezero 6 sto átukov za- 
plienili.

— Siavna einrt Kom flova. Jedne 
ruske novine vezda potvrdiju smrt Rom 
lova. Kornilov je vu jekaterindanski bitki 
vumrl, v glavu su ga strelili. Ran onda je 
opal i njegov zastupnik, Denikin general

— S m r tna  líubav. V PeCuhu vu jed- 
nim hotellu su Kia Sándor 19 lét star der- 
ко i Frankfurter Berta dévojka samouboj 
niki postali. U vino su si árién a (gift) mé 
áali i to spili, za tem pak su se s revolve- 
rom na smrt strelili. Jednoga bsla su nazad 
ostavili, vu kojem piáeju, da nemreju jen 
bez drugoga ‘2»veti i zato su se skonCali 
Oj ti Ijubsv, как si ti negda slépa!

— ezredes je rebel. Zapovednik jed- 
noga pesackoga regimenta, koj je veC zdav- 
nja zabadav Cekal imenuvanje za generala 
je jenkral Frigyes Vilmoá nemákom kralja 
v cirkvu sprovodil. Svecenik je vu prodefi- 
tvu od Belzeboba govoril, kojega je ezredes 
zmirom za vraga dr2al. Kad je kral iz cir- 
kve van iáéi, ezredes se kralju obrne i véli:

— VeliCanstvo, veC je dvajsti lét pre-

zaveieju Strahovite rane je imel. Prsa su 
mu bila prebodjena. Ruski kozák ga je s 
pikom prepiCil. Gda mu rane ve2eju, velike 
boli ima, ali ne javCe, samo si vusta gríze

— Kaj se ti je pripetilo! — pita gsdoktor
— VpiCil me je ov s pikom, — odgo- 

vori húsár. Ali zato nikaj! Samo mi je ial, 
da sem samo ovoga jednoga sobom donesti

— Как, как, bilo jih je viáe? — pita 
doktor.

— Cetiri jih je bilo, — odgovori huser
— Pak onda, как se je pripetilo5 — 

pita dalje doktor.
Pomalen ovak pripovéda húsár:
— Prvoga sem odmah posekel! .. 

Na lévő stanera s konjoro, pak je i drugi 
le2al! . . . .  Obrnul sam se na desno, pak 
sem i tretjegu po glavi tréfli sabljom. Aíi 
ov Cetrti, ov me je vpicil Nego i on je do 
bil svoje!

Medtem je red i na kozaka doáe). Dok
tor ga vre ve2e. Céli trbuh mu je prerezani 
od jednoga maha, kojega je húsár s sab
ljom na njega nameril. Túli ruski kozák 
straáno od velike boli, na kaj mu húsár, 
как da Ы ga tiáiti hotel, s mehkira g'8' 
som reCe:

— Vidiá kum, zakaj si doáel ta, gde 
magjarsk» húsár hódi
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älo, k»j sem ne bil vu cirkvi, ali как sem 
se vaaÉa oseedoíii, i vu példa kle eve tak 
как na aemljL I Belnbnb je jo« aavek sa-
rao earedeä. Ne je dugó trajalo, i ezredes je 
za general* postal.

— potoplen í motoraim. Sluibeno 
javiju, da su nádi marineri jednoga taljan- 
skoga torpedo—motorCuna potopili.

— Rvtnunjdfet dvor vu Jaoeyu oo-
tane. Rumunjski kraljski dvor i céli kor
mán joá dalje vu Jassyu ostane, jer Cete 
centralnih drtava budu i na dalje v Buka
resti ostale.

— N ^ d aén jcg a  cara budu v Svájc 
prcvozílí. Polag razprave Petrogradske bude 
negdaflnji rnski car is Rossije v Svicarsku 
se preaelii.

— Samoubojnt ncttclj Hoffmann Ist
ván 66 léta atari budapeátanski uéitelj si je 
oa njegvim stanu svoje gile gori resal. Bra- 
nitelji su mu rane svezali.

— Oectn lit epí. Arányi Adolf poá- 
tarski glavni Cmovmk, koj je pred osmirai 
létmi, kad se cugi skup stresnuli, Cemerno 
je bil ranjeni Poátarska koéija spotrla se 
je i őinovnika. как mrtvoga su potegli vun 
is raácvine. ViSe tjednov je tak legal, rane 
su zacélile, njega pák su svelikimi kunjáti 
hranili, ali né su ga mogli prebuditi i joá 
denes tak legi, da se niti ne gene. Prék ga- 
ludca na jedno cév ga hraniju. Mladih pi- 
cekov meso skruhom skup mésiju i male 
koglice délaju, kője prék cevi vu galudec 
puttaju. Betegnika galudec to lehko precera. 
Véé osem lét spi. Vezda nekoji dán odpral 
je oCi, pogledal je genu, koja je poleg njega 
sedela, nekaj je étel pregovoriti, ali néje 
nikakov glas doäel iz niega. Zatem je opet 
zagméral i nasat zaspal i tak spi dale.

— Rcftvírtranjc maécc. Ministerium, 
da za soldaCiju dosta matte ima. odredil je 
rekviraciju po cél m orsagu. Svaki koj je 
svinje klal. mora maSCu ili ápeha dati. Od 
svaké svinje, koja se je doma klala dvé 
kile maäCe ili рак äpeha je treba dati, а ko 
su pre higi pet duäe. Ako su od pet menje 
naprimer зато tri, onda od takve hige veC 
äest kil je mo£i zahtévati Na svako duda 
na mesec dan 42 deke matte se raCuna 
i ako ga po ovim raéuno né dosta matte 
do decembra 5 ga, onda néje moCi ni- 
kaj zeti.

Gde su za gaspodarske posle svinje 
krmih. tarn od svaké svinje pet kil matte 
ili äpeha je treka raCunati. tojeät rekviré 
rati. Jedno kilo matte po 12 К 40 fillérov 
jedno kilo äpeha рак po 12 korun platiju, 
jerbo to je slugbena céna Koj zataji ili 
skrije mattu pak ja najdeju, onda zabadav 
ja zemeju ktomu рак jod i dest mesecov 
reáta i dvé jezero korun ätrofa mu lehko 
pretisnelu na hrbet. Dakle dobro bude pa- 
xiti, jerbo to su né nikakve äale vu ovim 
taborskim vremenu, kad pod izvanredne 
aakone spadamo.

— Kratjev dar. Kralj je austrijskomu 
Crlenomu krigu petdesetjezer korun daruval 
ia one zarobljenike, koji iz suganjslvo dirao 
dojdejn.

— p o ia r  vu Bzcpceeegu. Vu Sze- 
pesremete obcini je ogenj pustoäil, Cetrdeset 
big i 76 pokrajine su zgorele. Kvar je 250 
jezer korun ObCina je pred neáterami létí 
■korom sva zgorela

— Vu promctu oetaiuju io fülen, 
bfiagjarski finaneminister je jednu odredbu 
tal vun, da deset filleri nek i na dalje vu 
prometu ostaneju

____________ »MEDJIMURJE«

— ДОМ* за m ir. It Rima javiju, da 
ja Rim alee papa odredii, da oak 'se jaai- 
ийа 2f-ga, tojást аа Felrovó i Palovo mrigéi
sveta méta obsluZava za mir.

— fVancuzí I vctlka ofTcnztva. Fran-
cozki narod véé drhée, barem jofl nemei, is- 
tina, da pripravljeui, na jednom mestu sto- 
jiju. Parigke nov;ne sve tak piäeju, da je 
yelika ofienziva vu pripravljenju, koja bude 
joá grozovileSa. koja se je marciuäa 2 í ga 
poénela Vu zadnjib vremenah, как to fran
cosba novioe pifieju, su Cudaj Cete i kano- 
nérstvo skupljali nemei. I tanki su dolasili 
na bojno polje. Nemei bráCad na novo ho- 
Ceju sreén probati.

— 6 peb med ápHiacom. Weisz Sa
lamon lunderdorfski trgovec átél je na jed- 
na kola med Spinaéu ápeha i salamu svér- 
cati v Austriju. Za radí toga ga je Pirkner 
Imre budapedtski redaraudec na jezero ka
rún átrof i na dvé meseCni rest sudil.

— Nemei vu Uferatni. Slugbeno ja
viju, da su nemei vu Ukrajni do Don vode 
napreduvali i osvojili su Rostov varada.

— RumiMKjeko óratfko  epravtólc. 
íz Bukaresta javiju, da su rumunjsko oraaC 
ко spravitte inajuäa 9 ga razpustili i novo 
orsaéko spraviáée na juniuáa 7 ga skupa 
zvali.

— JVIír e Romamjom. Gentralne dr- 
gave su s Romaniom mira svezali i mir- 
kontrakta majuáa 7-ga pred poldan ob 11 
vuri podpisati. Dakle opet jeden mir s jed- 
nim падет ueprijateljom. Bog daj, da Cim 
predi nek dojde obéeniti miv narodu.

— putovanje kralja. Károly magjar- 
ski kralj )e majuda 10 ga na nemäko vé
li ко ratnostanje putoval. Kralja su na ovim 
putu áprevodili gróf Hunyady József prvi 
glavni dvornik, gróf Burian minister izvan- 
skih posla i barun Arz general

— üm orötvo. Okolo Moldan — Theid 
(Geska) varaáa. vu nedaschovski vlastelins- 
tvi pod vadasenjom su gróf Berthold Otto- 
kara na smrt strelili. Poleg áume se je 
umorstvo pripetilo, kad se je gróf s svojim 
doktorom v áumu guril ua koéiji. NapadaC 
je skoCil. Tat mialiju, da je grofa jeden 
logar umonl, koga je gróf iz slugbe spustil.

— Colvají. Dr. Pogány Jenű kapitan 
ima v Tata varaSu jednu villu, koja mu je 
jeden íreiviliger vojnik i jeden älosar zrau 
bal. Detektivi su Cinitelje vlovili i vhitili. 
Zeznalo se je, da su iolvaji veC od novem- 
bra staiuo na automobilu hodili vu villu, i 
odonut kaj je samo gibajuca bilo, sve od- 
nesli, i tak kapitanu dvéstojezer korun kva- 
ra napravili Za automobila su svaki put 
jezer korun platili.

— Bavareki kralj na ratním stanu.
Lajoá bavareki kralj majuäa 12-ga odvecer 
na nemdki glavni ratni stan i na front pu
toval. Kralja Dondl ministerpredsednik spre-
vodi.

— J4a ncméko rufto eu doepctf.
Mati negdasnjega roskoga cara, NikolajeviC 
Nrkolaj, Peter i Mihajlovecs Sándor ruski 
nadhercegi su némáké ruke dospeli. Do vezda 
su na nje 25 marinerov stra2ali i pred ljudi 
sq Cisto zaprti bili.

— 6nglczí na naécm morju. SIu2- 
beno javiju, da su majuáa 11 ga po poldan 
Sest englezki replani s bombami Cattaro rat- 
no pristaniáte navalili, ali bez nekakvoga 
kvare. Jeden replan je doli buknul. Putnike 
smo vlovili.

— C rna—moreka Rota ее je pre- 
data. Nemei su vu Szebasztopol pristanidtu
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6 millijun pud lapora naäli i tak vezda su 
veC lehko voziju oa (morju. Vu szebaszto- 
polszkim pribtaniátu su joá nemei i Rosz- 
tisztav, Pamjat Merkur* Synop, Almaz, Po
temkin, Pruth i Msdzsidje zvanc ladje, i veC 
ménjéé paroladje naSli. Dakle célt (« É l 
flotta se je predala оетсош.

Zahyala.
Sbog tábort, koj je erez őetiri leta Cuda 

neprilike zrokuval, oeobilo pak sbog manj- 
kanju slagah i sbog mojega betega sem se 
odluCil, d« svoju ine*uícu od prvoga juniuáa 
bar za jedno vrenrie, zaprem. Kad to na 
moju najvekáu dalost mojim átovanim kúp* 
сот na znanje dttjeii), zal.m ujim se i lépő 
zahv&iim za polupirauje. kője sem érez 
moogo leta od njtb u mesn>ci udival. Bog 
njih se skup blagoslovi!

Antonovics József.

Salno pripeéenje.
Kaj se pripetilo vu horvatskoj zemlji? 
Proáloga meseca vu Sviborcu seli#
Gospodin lajdinand dosU.>4 uas tflprat,
Da ktemo в njim vun v a&o rekflrirat.
Z Alton—kasarne radi зто  mi i£K,
Hadi smo mi iáli, ar smo cure vidli 
Neje dosti bilo, da smo cure vidli.
Nego da smo jötte őrno vino pili 
Prvié smo mi doáli vu SraSinsko selo. 
Neéemurno dugó selo je to bilo.
К jednoj hűi doáli, ljudi naS pitali 
Budte morti cure vi rekvirérali?
Neéerao mi vaáe zagorske curice,
Samo hoéemo te komisne pokrovee.
Pri jednoj hűi ék i stara majka stala.
Véli ona: brate! ja sem ti prestara 
Neöemo mi vaáu staroat ve gledati,
Nego ka) trebamo, moramo odnestL 
Kad je do§lo poldne, morali smo iti,
Kaj smo jim sve zelî  morali odnesti.
Falinga je bila, da smo preveé pili,
V Svibovce smo doáli, tam smo se i bili.
Naá gospon cuksfttrer, koj je s namt hodil. 
Diáéi je vu krőmu, po glavi je dobit.
Так je treba njemu, svak civil je rekel.
Kaj ne bilo njegvo, zakaj je odnesel.
Zato si spopévfje svoju milu pésem,
Najhujái sem élovek, neznam za se gde sem? 
Ve pak s Bogom stante vi zagorske puce,
Céli den su tekle za vas z óéi suze.
Idem raj v Varaádin, da bum videl svoju. 
Tam bum ju naáel pri jednom bűnöm vuglu. 
Navék nosi v torbi ona kuhaéice,
A vu bálim Surcu kruzne pogaéice.
V VaraMinu jesu Alteri- kasarne,
К meni svako jutro éastna sestra dojde, 
Popita me svigdar, je li mi kaj treba?
Ja joj velim: moja éastna sestra dobra,
Hvala na pitanju, meni fali jedna 
К ovi pésmi joáée boläa pésma fájná

Vu Vara2dinskim ápitalu. N. V . vojnik
formeister.

Hirdetmény.Alulírt kir. közjegyző ezennel közhírré 
teszi, hogy fo ly ó  é v i  J u n iu s  h ó  3 - Л  
nupJAm d é lu tá n  3  ó m k o r  a kir. közjegyzői hivatalban 2 drb. 500 kor. névértékű csáklornya-vidéki takarékpénztári részvény szelvényekkel, nyilvános árverésen készpénzfizetés ellenében eladatni fog.Csáktornya, 1918. május 24.

• Dr. Isoó Victor
kir. közjegyző
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lm EK Siti IS iMtHlMN
Rákóczl-utca 18. sz., » Mr. járásbíróság mellett, 
két vaggon finom friss meszet kapott. Aki
nek építkezéshez vagy szőlőpermetezéshea 
mészre van szüksége, a legolcsóbb áron 

szerezheti azt be Hepp Edénél

Ilii Eli Illír i Ultin llfti
Rákóczi-u|ica br. 18. poleg kraljevskog sudeDajem naznanje, da sam dobil dva vaggora fino frisko vapno. Sto treba za zidanje, il za gorice Spricati, more dobiti pri meni z i  najfaleSu cienu.

»MURAKÖZ« ________

E g y  z o n g o r a
áthelyezés miatt eladó a 
drávavásárhelyi postéhi- 

vatalnáJ. =====

Egy használt, de jó karban levő

WeifteíiiszMi
megvételre kerestetik. — Cím a 

kiad ó hivatal ban.

WILH. F. tIÉfEÜBACKI
Skladiste na veliko austr. I njemacklh 
tvornica kemlókc-tehniókih prolzvodnja

Osljek I. (Slavonija.)
Preporuca:

Strojna ulja, Tow ot masti,
Zylinder ülje, firniea, 

terpentinereatza, 
kolomaza, vaselina, 

lakova, bója,
1» iaetila za cipele,

|voska za poetolare. bője 
sve vrsti za bojadieanje 
sukna i dr. u tu struku 

spadajuóe у réti robe.
Cijenik saljem na zahtjev!

lázpnfi sasÉiÜ
[törkölyt, szilvát és seprőt kerületem- 
I bői beváltok, kívánatra pálinkára ki

cserélek.
Rosenberg Lajos

Csáktornya.
н и

in ihk trtrtóei m
k om,  s í i vé ,  d r o i d  j a iz mojega ko- 
tara otkupim ili na zelju izmenim na 

zganicu.

Rosenberg Lajos
• I  Csáktornya.
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R u in e  E m i é ,
p l j u g e ,  s e  é k  a r e .  m a r i n e  я м  
r e p o  r e z a t i , v i t l e ,  m a r i n e  z a  
k u r u z u  r u i d j i t i ,  m a r i n e  z a  s e -  
j a t t ,  m a s i n e  z a  m l a t i t i ,  k o s e , 
m a k i n e  z a  k o e i t i  i svakojaCko 
g o s p o d a r s k o  o r n k j e  vu najlaleái 

Céni trii

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

(Gyár-utca sarok.)

gospodarskoga oru2ja Stacun.
Telefon Interurban 51— 33. I

__________________21. szám.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sáüdor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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R á B lt f  И
SÓ SBO RSZESZT
használjunk test és egészség- 

ápolásra.
Nagyüveg К 12‘—
Közép üveg „6*30  

> Kle üveg 2*20

sMk A emntúll Sazáas. Szeszgyárosok 
SziszfMtó Részvéeytársasiga
— ■ Nagykanizsán. = =

aoeeee e ee e e e e s e e e e
Értesítés.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö
zönséget, hogy Wlassics Gyula-utca 18. szám 
alatt levő

hentes ts méízeres
Üzletemet folyó évi junius hó 1-én újból 
megnyitom.

A n. é. közönséget a legelőzékenyebb 
kiszolgálásról biztosítva, kérem becses párt
fogásukat.

Kiváló tisztelettel
Antonovics Antal

hentes és mészáros.

Sapunov nadomjestak
za pranjc rublja, izvrnso se pjeni i nadmaSuje sve do 
sada u proraetu nalazede tvorine. 1 omot sa [5 kg. ' 
£  1S‘—, 1 omot sa 10 kg. К 23*—. Prodavaoci dobi
vaj u popust kod naruöbe cjele Skrinje, koja sadrZaje 
250 komada. Mineralni bijeli sapun za pranje 

'take i finijeg rublja 1 omot 32 komada К H —. 
Töltetni sapun nadomjestak u raznim bojama 
sa mirisom 1 omot 32 komada К 18 —. Toiletnl 
sapun sa finim mlrisom ruiiöaete bője l 
omot 24 Telika komada К 18 —. RazaSiljanje pouzecem.  ̂
Kod veée naruöbe treba polovicu iznosa unapred pri- 
poslaH. Najmanja naruöba od svaké vrsti jeden omot. 
M. JU N K ER , zavod za eksport, Zagreb, 42., 

Petrinjska 3. Ш. k. 4-e

Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy folyó évi junius hó 1-én 
üzletemet ismét megnyitom.

Meider Albert
mészáros.

Obznana.
Dőli podpisani dajem na znanje Stova- 

nom opéinstvu, da prvoga juniuSa moju 
meenicu opet otpiram.

Meider Albert
mészáros.

o s o o o o o s o o o s o o o o o e

Kézidarálúkat,
s z e c s k a  v á g ó k a t ,  j á r g á n y o k a  t 9 
k n k o r l c a m o r z s o l ó k a t 9 e k é k e t 9 
v e t ő g é p e k e t ,  c s é p l ő g é p e k e t ,  
k a s z á k a t ,  a r a t ó g é p e k e t  és min
denfajta m e z ő g a z d a s á g i  e s z k ő - 
z ő k e t  szállít a legerősebb és legolcsóbb 

kivitelben

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

(Gyár-utca sarok.)
Mezőgazdasági gép, műszaki elektro

technikai üzlete.
7-*  Telefon interurban 51— 33.
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