
Valamely nemzet gazdasági független- 
Bige első sorban politikai függetlenségétől 
idgg. Gazdasági függetlenség a legtágabb ér
telemben az, ha az ország politikai ёз gaz
dasági viszonyai megengedik, hogy termő
földjén és saját munkaerőivel mindent elő- 
álítbat, amire szüksége van, úgy hogy más 
országokból semmítsem kell behozni.

Természetes, hogy a valóságban ilyen 
ideális gazdasági függetlenség nem létezik, 
mert egy ország sem mondhat le végképp 
minden behozatalról. Elérhető azonban, hogy 
ß behozatal oly jelentéktelen mértékre szo- 
rítlaseék le, mely a gazdasági függetlenség 
eszményét megközelíti. A maguk országából 
való csaknem teljes önellátás csakis nagy- 
kiterjedésű államokban lehetséges, olyanok
ban, melyeknek területén különféle nyers
anyagforrásokkal és termőföldekkel bővelkedő 
égaljzónák vannak.

Minél kisebb valamely ország, minél 
egyoldalnbbuak termőviszonyai, annál ke- 
éaeé juthat abba a helyzetbe, hogy önellá
tását keresztülvigye, annál inkább lesz emel
kedő kultúrája mellett a tömeges behoza
talra és ennek ellensúlyozhatja végett nagy- 
értékű kivitelre utalva. De kisebb orszá
goknak is az kell, hogy elvük legyen, hogy 
a felesleges behozatalt elkerüljék, a hazai 
termékeket — hasonló minőség és ár ese
tén — a külföldiekkel szemben előnyben 
részesítsék és igy a sját produkciójukból való 
ellátást annyira kiterjesszék, amennyire ez 
gazdaságuknak természetes és szociális vi
szonyai szerint számukra előnyösnek mu
tatkozik

Hogy anyaföldünk dús adományaiból 
& világkereskedelem forgalmában a lehető

legnagyobb hasznot húzzuk, ahhoz minde
nekelőtt ügyes, céltudatos és fáradhatatlan 
munka kell: mindent fejleszteni és tökéle
tesíteni az út, mely a gazdasági nagyhatalmak 
színvonalának eléréséhez vezet és lehetővé 
teszi, hogy a nagy világversenyben megáll
hassuk helyünket

Sokat és kitűnőt produkálni abból, amit 
anyaföldünk oly busásat) ad, a produktumo, 
kát itthon meg is vásárolni és a sok plun- 
drát, amivel a küiföd piacunkat elárasztja- 
könyörtelenül visszavetni: ez a titka annak 
hogyan biztosíthatjuk magunknak a háború 
után gazdasági függetlenségünket.

Ma, amikor a báboíú feldúlja Európa 
nyugalmát, amikor az áruk beszerzése a 
legnagyobb nehézségekbe ütközik, természe
tesen nem lehet arról szó. hegy ezekhez az 
elvekhez tántoríthatatlanűl ragaszkodjunk. 
Ellenben már ma is előkészíteni, nevelni 
kellene a magyar vevőközönséget arra, hogy 
Hazánk gazdasági és szociális erejének fej- 
iessztéséhez a hazai ipar támogatásával a 
lehetőséghez képest hozzájáruljon, hogy fel
szabaduljunk azoktól a kötelékektől, melyek
kel teljesen felesleges fbédoo a külföldhöz 
vagyunk láncolva.

Az ország gazdasági függetlenségének 
megalapozásában és izmosításában épp úgy 
segít az, aki serényen dolgozik az ösfoglait- 
kozások és iparunk tökéletesbüléeén, mint 
az, aki, hacsAk lehetséges, & hazai munkát 
a hazai ipart támogatja.

Jegyezzünk hadikölcsönt!
Nyolcadszor fordul a magyar kormány 

a nemzethez hitelért, hogy hadseregünket 
elláthassa és a borzalmas világháborút di
csőséggel befejezhesse. Istennek hála, eddig

minden hadi vállalatunk szerencsésen vég
ződött. A félelmetes muszka kolosszus nem 
létezik többé. Birodalma részekre tört szét 
s ezeket a mi fegyverein^ békére késztették. 
A Balkán félsziget ellenséges délszláv álla
mai mind megjuhászodtak: Romániával di
adalmas békeségre léptünk, Szerbia és Mon
tenegro pedig legyőzve fekszenek seregeink 
lábai alatt. Csak egy van hátra, hogy nyu
gati ellenségeinkkel mindig leszámoljunk. 
Hogy ezt is megvalósíthassuk, kell hogy a 
a Vili hadikölcsönre jegyezzünk.

Méltán hisszük, hogy ez a hitelművelet 
a legfényesebben fog sikerülni; hiszen soha 
sem volt Magyarországon annyi pénz Össze
halmozva, soha sem áramlott szét annyi 
érték népünk minden rétegében, mint jelen- 
jeg. Sok milliárdos fölöslegek halmozódtak 
fel szétosztva a nagyüzemek s a termelő 
kisgazdák közt. Ez a tőkevagyon mind el
helyezkedni akar, hogy kamatozhassák. A 
VIII. hadikölcsön jegyzésével erre nyílik a 
nagy és kis tőkék tömegek számára a leg
jobb alkalom. Ez most a legbiztosabb s a 
legtöbbet kamatozó befektetés. Nem kockáz
tatnak a kölcsönjegyzök semmit, mezt .a 
szelvények beváltását íz  állam biztosítja s 
a kamatozáson felül az a remény is kecseg
teti, hogy a hadikölcön újabb katonai sike
reket eredményez a harctéren nekünk, mi
által megrövidülhet a háború s közlelebb hoz
ható az általános béke.

Diadalmas szövetségeseink, a németek, 
meglátták, álérezték ez uj hadimüvelet óri
ási jelentőségét s а VIII. német hadikölcsönre 
annyi értéket jegyeztek, amennyit még so
hasem ajánlott feli eddig a hazafias polgár
ság a hadsereg ellátására. Bőven gondosko
dik igy a német nemzet & maga vitéz 
katonáiról s ezek ép most végzik a leg-

Merengés.
Irta: Klinec Jakab.

Magam, ismét csak magam vagyok. Klmélázva 
Ülök kis szobámban, melynek ablaka előtt komor 
felhők vonalnak el s egyre, mintha álmodnám, a 
gyermekkori emlékek jelennek meg szemeim előtt.

Ott vagyok újra, erdővel körülvett szülőhe
lyemen, a vadregényes tájon. Dajkám ölében el
elringat és dúdolja fülembe az altató dalt.

Nem folyik a viz, nem forog a hodosányi 
vizmalom. Látom az öreg molnárt ide-odaszalad
gálni széles gatyában és aszonyi kötényben. Sze
gény jó öregnek az volt a mániája, hogy feleségé
nek a kötényét húzta fel.

Sok dolga van szegénynek. Panaszkodik.
— Sohse lehet, kérem szépen, rendesen Őr

letni itt a kukoricát Kutya egy folyó ez a Ternava. 
Vagy semmi vagy nagyon is sok benne a víz.

Néha meg szoktam kérni.
— Horváth bácsi, meséljen valamit a 48-ból 1
Olyankor könybe lábadt szegény öregnek a

szeme és szomorúan sóhajtotta
— Ej Édes öcsém-fiam, soká kéne mesélnem, 

ha mind el akarnám mondani.
De mégis néha rávettem s akkor csak agy 

áradt belőle a szó.
Elmondta a Murahidi ütközetet.

— Hát úgy vót, kérem, mikor a gaz Jelasics sze
gény magyar hazánkra tört, hogy elragadja tőlünk 
Muraközt, Koseuth apánk felszólítására én is önként 
elentkeztem Perczel Mór zászlaja alá. A Mura hid- 
jánál volt a táborunk és azt őriztük, mert állítólag 
fel akarták robbantani a horvátok. Este beszédet 
tartott Percei apánk.

Valószínűleg támadni fog holnap Jelasics, de 
ti mutassátok meg, hogy magyarok vagytok Ne 
hozzatok szégyent a magyar névre, amelynek dicső
ségét életük és vérük feláldozásával vívták ki őse
ink s amelynek annyi babért szereztek.

Fel voltunk lelkesítve s megesküdtünk, hogy 
utolsó csepp vérünkig fogjuk védeni a Hazát s 
hogy az ellenség csak holttesteinken keresztül vo
nulhat át a Mura hidján.

Erre meghatva csak ennyit szólt szeretett 
generálisunk:

Köszönöm fiuk, az ég fizesse meg nektek 
mindezt. Méltó utódai vagytok őseiteknek.

Pihenőt fujatott. Mindenki nyugalomra tért. 
De én s egy társam, cigány, nem tudtunk elaludni. 
6  hanyatt feküdt arccal az ég felé fordulva. Min
dig félt s inában volt a bátorsága; de ha már 
olyan helyzetbe került, hogy szabadulni nem ta
dott, akkor »üsd-vágd nem apád«, mint egy bősz 
oroszlán kaszabolta az ellenséget.,

Mindenféléről beszélgettünk. Egyszer csak, le
hetett úgy éjféltájban, nyugtalankodni kezd és aj

kára teszi az ujját, figyelmeztet engem a fejünk 
fölött folyton röpködő madárcsoportokra, mondván, 
hogy az ellenség már közel lehet. Erre hamar 
felkeltettük a sereget s alig hogy elkészültünk, má
ris megszólaltak az ellenség ágyúi.

így akartak meglepni bennünket álomban a 
gaz horvátok, akiket akkor rázott ki Jehova tö
rülőrongyából, amikor a mennyek országát tisz
togatta.

Ádáz dühvei kezdődött meg a küzdelem. Az 
ágyuk bömbölésébe a sebüsültek égigható jajki
áltása vegyült. Ahányszor csak rohamoztak, mind
annyiszor véres fejjel vertük vieza Őket. Hiába 
volt minden fáradozásuk és emberáldozatuk.

A két óráig tartó ütközetet végül is a bor- 
zasztó égiháboru szakította meg. Az ég elsőté- 
tedett, hogy ember embert nem láthatott. Csak 
a néha-néha felvillanó égifény világította meg a vér
rel áztatott harcteret és a póruljárt horvátok teste
ivel telt Murát.

Mire kitisztult, az ellenségnek már nyoma 
sem volt, csak ítt-ott hallatszott a sebesültek
nyögése.

A hős cigány is ott feküdt a sebesültek között. 
Egy kegyetlen golyó fúrta át a mellét. Még volt 
benne egy kis élet még lélegzett.

— Isten veled édes barátom, szólt,-Isten veled 
édes Hazám. Legyenek boldogabbak unokáink, mint 
én voltam. A Hazáért meghalni nem szégyen, h*-



csodálatosabb lendületű offensivát a nyu- T>eo Péter Csáktornya б К — Ingatlanok eladása. Az ingatlanokgáti harctereken, aminek eredménye eddig Dómján József » 4 » eladása tekintetében korlátozó rendelet je-
az angol-francia front áttörése, óriási hadi- N N. * 2 » lent meg, mely szerint, többek között Zala*zsákmány. Német előcsapatok már Párizs ő*v. Meg!« Antalné * 1 * vármegyében, ingatlan birtokot, így házatfelé közelegnek s az antant megrendülve Megla Jusztina » 1 » sem örökárban eladni vagy 10 évnél hosz-készül az elkeseredett végső tusákra. Győrök Sándorné > 1 » szabb időre bérbe adni nem lehet. Az ela-Olt küzdenek a dicső harcokban német Megla Попка » 1 * dási és bérbeadási engedélyt a vármegyeibájtársaikkal a mi tüzéreink is. Java erőok Pálics Tamásné > 2 » közigazgatási bizottság adja meg. A rendeletpedig a délnyugati fronton várja a jelt, hogy Mofcsán István » 20 » június elsején lépett életbe,döntő csapást mérjen az áruló olasz el* Mátyán Alajos » 2 » — Tanítók a háborúban. A magyar ta-lenségre Dürnbeck János » 2 » nítók a világháborúban elismerésre méltóanBizva remélhetjük, hogy jegyzéseink Friedlender N. » 1 ♦ állották helyüket s nagyon sok veszteségetmost is győzni fognak s a közeli sikerről Péterfy Kálmán » 2 » szenvedlek eddig. Elesett eddig 434, hadi-nemcsak harcoló hőseinket illeti majd a Mofcsán István » 10 » fogságba esett 112. Kitüntetést kapott eddigpálma, hanem a kitartó, áldozatkész magyar Bencsik István » 2 » 190 tanító és pegig vaskoronarendet 2, né-nemzetet is. Mokosák József » 2 » met vaskoronarendet 3, Signum laudistEhhez a diadalhoz járul hozzá most Tannenbaum E > 25 * 18, arany vitézség« érmet 73, kis ezüstmindaz, aki a VIII. magyar hadikölcsön jegy Hoffman Linka Graz 20 » vitézségi érmet 105, bronz vitézségi érmetzésében részt vesz s ezzel katonáinkról gon- Összesen 486 К __  42. koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségidoakod«k, erejöket fokozza, fegyverüket éle доиц êti kimutatás 31801 К 11 f érem 8zalli1gián U» hadiékltménves katonaisít*’, sikereiket megkönnyíti s a háború meg- ------ —  ------- érdemkeresztet 7, koronás vasérdemkeresz-rövidítését és a véleges, dicső béke mielőbbi Főösszeg 32287 К 11 í. a yft^ség szallagján 8, német hadiérmetmegkötését eíőmozdíja „ ж ,  „  . , ^  1, Károly csapatkeresztet 290, aranysarkan-------------  K Ü L Ö N F É L É K .  tyus vitéz 1 ianíló leltGrvflités ------ — Péterpil napi gyiijtéa. A Vöröake-

* ' — Kitüntetés. Őfelsége a király Slrausz reszt egyesület Csáktornyái fiókja múlt hétena hadirokkanta* sto. s a nadiemlek javara. 20. honvéd gyalogezredbeli száza Kayser Lajos grófi titkár elnöklete alatt vá-A mull héten ismét tekintélyes összeggel dósnak az ellenség előtt tanúsított vitézségéért lasztrnányi gyűlést tartott, melyeit a Vöröske- gyarapodott a hadiszerencsétlenek alapja a második Signum Laudist adományozta. reszt céljaira szolgáló Péterpál-napi gyűjtést Gyűjtésünkét mindenfelé nagy szeretettel ka- — Tanfolyam. A népiskolai testi neve- beszélték meg. Megállapodás szerint az idén rolják fel Polgárság, katonaság vállvetve verse- lés fejlesztése céljából a folyó tanév nagy- is a vidék bevonásával történik a gyűjtés nyez az adakozásban. Most is a 10. és 24 hon- szünidejében a gyakorló iskolai tanítók ré- Helyben urleányok gyűjtői ven gyűjtenek ház- védezred legendás tisztiéi és katonái vezet- 8zére Budapesten továbbképző tanfolyamot ról házra, a vidéken pedig perselyekben tör nek. Beküldték koronáikat, hogy valóra vál- rendez a közoktatásügyi minisztérium. A mi- ténik a gyűjtés, melyek elhelyezésére a kör tani segítsék hazafias törekvéseinket. Dicséret niszterium a Csáktornyái áll. tanítóképzőin- jegyzőket kéri fel az egylet elnöksége, illeti a többi adakozót is. Ök is szeretettel (ézettől Grau Gáza gyak. isk. tanítót rendelte — Statárium. A pozsonyi honvédkerii- küldték be adományaikat. fel a tanfolyamra. A tanfolyam junius 24 én iet részére a parancsnokság a részleges sta*A befolyt adományok a következők: kezdődik. táriumot hirdette ki. A rendelet Zalavárme*M/ Kir. 24 hon gyalogezred 206 К — KÖiz8ft*Í0yUváftÍtát» A Csáktornyái gyére is szól, mert mi is katonailag ehhez^,  ,  Ю ,  » 100 » leáayegyeeület javára a kővetkező adomá parancsnoksághoz tartozunk. A statáriumEngel Siegfried Csáktornya 5 » nyok folytak be: Fischer Testvérek (alapító függelemsértés, zendülés, gyávaság, fegyelemBaumsteingercé » 20 » tag.) 100, Mekovetz Ilonka 10, Stern Hermin, — s rendháborítás, jogosulatlan toborzásjg. N. * 2 » Muraszentkereszt 4 korona, mely összegért és kémkedés bűntettei esetében alkalmaztatikHampamer István > 10 » ezúton is hálás köszönetét mond az el- Az ezekben a bűntettekben vétkezőket sta-Apfel Kálmán » 6 > nökség. táriális úton golyó vegy kötél általi halálraNovák Lőrinc » 5 » — Pályázati hirdeti*. Az Országos Ha- ítélik.N. N. » 2 * digondozó Hivatal 30 helyet biztosított nvo- — Az uj termésrendelet, uj árak. AzHalász Nándor » 8 » morék hadiárvák számára a Nyomorék Gyér- uj termésrendelet folytán az uj terményárakMeider Márkné » 2 » mekek Országos Ollhouában, ahol a nyomo- métermázsánként a következők : bura 60,Jiliczek Jakabné * 10 » fék gyermekeket szakszerű gyógykezelés mel- rozs, kétszeres, árpa zab, köles, tengeriözv. Bedics Ferencné » 5 * lett keresetképes munkásokká nevelik. Ide 25; fajtengeri 60, pohánka 150, lóbab, ta-Udovics Darinka » 2 » 8—14 éves nyomorék hadiárvák vétetnek fel. karmányborsó 90; lakarmánybükköny 140,I 14 éves kort betöltött nyomorék fiú-hadiár- káposztarepce 120 réparepce 110, vadrepceМл Xr ллаа u  vát kivételes esetben szintén felvesznek, ha 55; kender, len. tök, napraforgó mag 150
nem védjétek a Hatót utolsó csepp véretekig és 'parkiképzésre alkalmasoknak találtatnak. A gombormag 100, т а к  3o0 , cukorrépa U ,  én tárlak benneteket ott fenn, mig meghozzátok pályázati kérvényeket junius 25 ike előtt takarmányrépa 8, tarlórépa 2?Fburgonya 18 a hirt, hogy szabad a Haza. kell a Nyomorék Gyermekek Országos Olt- K. Drágábban eladni szigorúan tilos.Ezek voltak utolsó szavai és karjaim között honához benyújtani. Érdeklődök közelebbi OlCSÓ ruhaszövet ÓS öltözet. A nép-temetttt êJ0 ^  Nag5 kön-Zdpor és pompa között felvilágosítást a járási főszolgabirákíól, a vá- ruházati ügyek vitelére részvénytársasági— Hej, de régen volt ez öcsém! Nekem is é9 a megyei irva' a|»Pon « le li szerv létesül 2 millió koronaott lőtték el a hüvelyk és mutató ujjamat!.... 8â klöl kaphatnak. alaptőkével-aitruisztikus alapon, melyben— Na de most már megyek a dologra. Majd Fontos ujitás Bécsben a tiszti hol keresk. minisztérium kapcsán csak az állammáskor többet. Majd még eszembe jut a kis Ilonka, Qyek Számára. Felséges királyné legmaga- nyer érdekeltséget A ruhahiány enyhítésére gyermekkori játszótársam, a kis szőke baba. Hány- sabb védnöksége alatt álló bizottság, mely a bizottság másfél millió méter szövetei szór játszottam vele kellemesen! Most is fülemben tauáccsal és munkaközvetítéssel foglalko- rendelt, a teljes leszállítás magyar és oszt-ragadja el a Halil oly korán, oly fiatalon.Látom, e8Y Átvonuló otthont létesített tiszti özvegyek ára méterenként 15 20 К lesz A terv le- mint fekszik sápadtan a kis gyermekágyán. Körű- és rokkant tisztek uejei részére, kik bécsi bonyolítására vidéki szervezeteket létesítenek, lőtte sírnak, szülei, rokonai. Csak én hallgatok, tartózkodásuk alkalmából akár családi viszo- melynek alapjáu életbe íog lépni a jegy* Az én sirásom, az én bánatom a néma fájdalom nyUk rendezésére, akár tanlolyamok látoga- rendszer és az ócska ruhák beszolgáltatásá- rnií- tiftík mát’ / 'fetaw n iiw  temet6be’ te8Zlk tására ranglukhoz megfelelő otthont találnak, uak kötelezettsége. A munkások 60—80 kok té lé n  felébredek merengésemből. Körül- í  k° ‘ Г° П̂ Г‘ Í Í Ü mtekintek a szobámban, hol voltam és hol vagyok? ronát fizetnek 0|csó ellátást egy közeli kony- — A cipetzek tiltakoznak. A kormány Nem jő más szó az ajkamra: hában találnak. Tisztek nejei és özvegyei cipőrendelete a cipészek körében nem lalá*r.— Szülőföldem szép határa, meglátlak-e va- eien kedvezményben íeltétlén részesülhetnek tetszésre. Mindeoképen ki akarják azt ját-lahára? 1 és szükség esetén forduljanak irásbelileg sz&ni vagy alóla ki akarnak bújni. Többek

Harctér. 1918. május egyenesen a »Zentralkanzlei des Kurateriuma között azzal, hogy munkát maximális árou—---------  Béce IV. Grosse Neugasse 8« alá. nem vállalnak Ennek orvoslására a Buda?
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pesti Közlöny rendeletét közöl, mely szerint 
a hatóságok kötelesek az ilyen cipészektől 
az összes üzleti berendezést, szerszámokat és 
böranyagol elkobozni és más cipésznek át
adni. Ezenkívül a cipészeket és alkalmazót- 
taikat kényszeríteni fogják, hogy más mü 
helyben szakmájuknak megfelelő munkát 
végezzenek. Ráadásul az ilyen cipészek ipar
igazolványukat is elvesztik és hat hónapig 
terjedhető elzárással bűntetteinek.

— A szabadságolt katonák lisztellátása.
A közélelmezési miniszter erre vonatkozólag 
tett intézkedése szerint a szabadságra haza
érkező katonákat a rendes fejkvóta szerint 
a vármegyék látják el. Ezek élelmiszer je
gyeket kapnak, de csakis a szabadság tar
tamára, ami a szabadságolási okmányra rá
vezetendő.

— Zalamegyo cipőellátási bizottsága.
A kereskedelmi miniszter rendeletére Kol- 
benschlag Béla vármegyei alispán a várme
gyei cipőellátás intézésére megalakította a 
vármegyei népruházati bizottságot, melyet 
két-két zalaegerszegi bőr- és cipő kereskedő
ből, két nagykanizsai cipészipárosokból, az 
alsólendvai fatalpú cipőket gyártó r. t. igaz
gatójából, Hűvös Salamon botfai földbirtokos 
és Tikk László zalaegerszegi igazgatótanító
ból állított Össze, akik Zalavármegye összes 
cipőellátá3i ügyeiben az alispán tanácsadói 
lesznek.

— A korai burgonya ára. A közélel
mezési miniszter a korai burgonya maximá
lis árát junius elsejétől kezdve kilonkint egy 
koronában állapította meg. A miniszter Toron- 
iál, Bács, Tolna, Nógrád, Pozsony, Szabolcs, 
Nyítra, Veszprém, Hajdú, Komárom és Szat- 
már vármegye egyes járásaiban a korai bur
gonyát zár alá vette. A zár alá helyezés ál
tal nem érintett területeken a korai burgo
nyatermésnek junius 1-e után maximális 
áron forgalomba hozatala szabad, illetve 
csakis a szállítási igazolványi kényszer által 
van korlátozva. A termelő a saját haszná
latára személyenkint legfeljebb nyolc hétre 
heti négy kilót, vetőgumó címén pedig a fo
lyó évben korai burgonyával bevetve volt 
területnek megfelelő holdanként tiz mázsát 
tarthat vissza

—- Az uj terméerendelet. Az uj rende
let visszatér a tavalyi eredeti rendelet alap
jaira Az egész termést a cséplőgépeknél fog
ják lefoglalni s azzal nem rendelkezhetik 
többé szabadon a tulajdonos, hanem a kész
leteket őrizni köteles, amiért őrzési díjat 
kap. Vásárolni és forgalomba hozni gabonát 
csak a Hadi Terménynek lesz joga, e célból 
ismét körzetekre osztják föl az országot, 
amelyeken bülül a H T. bizományosai, il
letve megbízottjai veszik át a terményt. A 
bizományosok csak a saját körzetükben vá
sárolhatnak. A termelő a maga és házanépe 
számára visszatarthatja a fejkvótának meg
felelő mennyiséget, amelyet feloldanak. Köz
ségek és törvényhatóságok megvásárolhatják 
az egész évre szóló szükségletet. A fejkvóta 
városokban fejenként 7.2 kg. Ezzel szemben 
az őstermelő férfiaké 12 kg, női családtag
jaiké 10 о kg., gyermekeiké 9 kg. Az ipari 
férfimunkások fejkvótája 10 5 kg., női mun
kásoké 9.9, gyermekeké 8 5 kg.

— Megdrágult a posta. Junius 15 töl 
kezdve a posta ismét megdrágul. A rendes 
postadijakon kívül háborús pótdíjat is fognak 
szedni. A pótdíjak a következők: Közönsé-

I Rés és ajánlott levelekért belföldre, Auszt- 
[ ’‘»ába, Németországba, Bulgáriába, a megszál- 
k lőtt területekre darabonként, tekintet nélkül

a levél súlyára, 5 fillér, zárt levelezőlapért 
ugyanennyi. A levéldíj tehát igy alakul: 20 
grammig 15 fillér portó, ehhez járul 6 fillér 
pótdíj, vagyis 20 fillér. Levelezőlapért da- 
rabonkint 2 fillér, a magánipar által kiadott 
levelezőlapért, amelynek ára 10 fillér, hábo
rús pótdíj nem jár. Nyomtatványért, ha sú
lya az 500 grammot nem haladja meg, 2 
fillér, ha pedig az 50 gram súlyt meghaladja,
5 fillér. Árumintákért 50 gramm súlyig 5 
fillér, 50 grammon felül díjmentes. Értékle 
vetekért, tekintet nélkül a sulyfokozatra és 
értékre, darsboukint 10 fillér. Csomagokért, 
tekintet nélkül a súlyra és értékre, 20 fillér. 
Postautalványért, tekintet nélkül az összegre,
5 fillér. Csekkfizetési utalványok kifizetéséért 
10 fillér, táviratokért darabonkint 20 fillér, 
táviratközvetítésért 20 fillér, távolsági be
szélgetésékért az első zónában 10 fillér, többi 
zónában 20 fillér. Átalányozott távolsági 
beszélgetéseknél háborús pótlék nem jár. A 
háborús pótdijat a többi díjjal együtt kell 
leróni. Belfödről érkező, junius 14 én túl 
feladott bérmentesítetlen vagy elégtelenül 
bérmentesített küldeményeknél a címzettől 
a háborús pótdíjat kétszeresen szedik be. 
Mégis kivételképen junius 30 ig bezáróan 
ilyen esetekben a háborús pótdijat csak egy
szeres összegben kell beszedni.

— Fagy. A rendkívül kedvezőtlen idő
járás mellett (nem esik az eső, hideg van, 
fuj a szél) a tavasz réme, a júniusi fagy is 
jelentkezett, hogy kárt tegyen szépnek ígér
kező vetésünk és egyéb terményeinkben. 
Múlt héten, szerdán reggel fagyra ébredtünk, 
mely különösen a tök, bab, ugorka, paradi
csom és paprikában tett lényeges kárt. De 
ezeken a jobbára kerti véleményeken kívül 
a mezei terményekben is mutatkozik kár.
A burgonya, kukorica is ítt-ott megszenvedte 
a fagyot; a rozsnak is kijuthatott, amelyik 
t. i. már virágzásban van. Enné) nagyobb 
szerencsétlenség lesz azonban, ha hamaro
san esőt nem kapunk. Az ég csatornáitól 
függ most minue u : ieaz-fc jó termés, vagy 
nyakunkba szakad-e a nélkülözési

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai moz- 
gószinházban mai előadások slágerdarabja 
a »Néma szivek«, társ dráma négy fel
vonásban. — Szenzációs darabja lesz azon
ban a jövő vasárnapi előadásoknak. Feszült 
várakozással tekintünk ugyanis az akkor 
szinrekerülő »Bangalori rejtély« cimü hatal
mas indiai szerelmi dráma elé, melyet a bu
dapesti Moziotthonbau négy héten át állan
dóan játszották. Ennek az ötfelvonásos misz 
tikus darabnak első része egy skót orvos 
rejtélyes kalandját mutatja be Bangabor in
diai negyedében; a második rész cime. »A 
szerelem és gyűlölet fanatikusai«, n harma
diké »Hajsza a szerelem után, hajsza a vi
lág körül,« a negyediké »A japán teaházak 
titka,» mig az ötödiké a »Japán leánykeres- 
dők körmei között«. Az utolsó résznek, kü
lön attrakciója Tokió hatalmas ürömtanyá
jának az égése. — Az előadásra jegyek 
már holnapból elővételben kapbaiók.

— Helyreigazítás. A mull számunkban 
közölt Menetrend hírünk kapcsán helyreiga- 
zitáskép közöljük, hogy a déli vonat Buda
pest felé nem 12 óra 36, hanem 11 óra 36 
pkor indul.

— Köszönetnyilvánítás. Drávamogyo- 
ród község Szabolics Dezső drávacsányi kör 
jegyző utján 33 К 50f-t adományozott a 
Vörös kereszt Csáktornyái fiókegylele javára, 
melyért ez utón is hálás köszönetét nyivánitja 
az elnökség.

— Vay Sándor maghalt Egy kedves 
tehetségű és extravagáns életű munkása a 
magyar irodalomnak, Vay Sándor, Züribben, 
egy ottani szanatóriumban, tnájus 28-áu meg
halt. A Vay Sándor név tulajdonképpen 
csak irodalmi név volt, amely alatt Vay 
Sarolta grófnő, néhai Vay László gróf, József 
főherceg egykori adlátusának leánya rejtőz
ködői!, mint kései utánzója a George Sand- 
korszaknak, még férfiruhát is viselvén. Kró
nikása volt a régi magyar világnak, a magyar 
arisztokrácia intim történeteinek és adomá
inak, nemkülömben színes és mélyerzésü 
utleiró. Meghasonlott egyéniségének tragédi
ája most kiengesztelő véget talált a halálban, 
de jóságos lelkületének, előkelő jellemének 
és rokonszenves tehetségének emlékét meg 
fogja őrizni az irodalom.

— Az Est újítása a könyterjeoztóo terén. 
Az Est kiadókivatala a magyar könykiadá* 
szolgálatába állította hatalmas szervezetét. 
Az Est hétről-hétre közli mindazokat a köny
veket, amelyeket Magyarországon adnak ki 
és ezek mindegyikéből Budapesteu Az Est 
központ kiadóhivatalában (Budapest, VII. Er
zsébet krt. 18-20) és vidéken Az Est minden 
bisományosáná! raktárt tart A könyv igy 
gyorsan és olcsón jut a közönséghez.

— a hízott sertések levágásának kor
látozása ügyében úgy intézkedett a közé
lelmezési miniszter, hogy csak az esetben 
engedhető meg a hízott sertéseknek házi és 
gazdasági szükségletre való levágása, ha az 
eddigi vágások nem elégségesek a házi és 
gazdasági szükségletre.

— A 48 gyalogezred hadialbuma. A 
nagykanizsai 48. gy. eared özvegy és árva 
alapja javára megindult nagyszabású mun
kálatok már javában folynak a a legteljesebb 
anyagi és erkölcsi sikerre! kecsegtetnek. Zala 
vármegye főispánja és alispánja voltak szí
vesek hathatós támogatásukkal a felhívások 
és kérdőivek kiosztását*a katonai ügyosztá
lyok révén lehetővé tenni és a legrövidebb 
utón a közönség kezei közé juttatni. Mindenki, 
akinek hozzátartozója van a 48 ások között, 
megkaphatja a felhívást és kérdőívet a ka
tonai ügyosztálytól, azonban direkt kérésre 
a Szerkesztőség is készséggel ál) rendelke
zésükre. Ezúton is felkérünk mindenkit, hogy 
a megrendelését lehetőleg junius 30-ig in
tézze el, mert a mü előállítási költségei mér
téktelenül emelkednek s a későbbi megren
delések a mérsékelt 30 koronás áron nem 
eszközölhetők. Sok kellemes órát szerezhet 
magának, aki a szépirodalmi értékű, illuszt
rált művet megveszi és egyúttal hazafias kö
telességét teljesíti, mert a hadban elesettek 
özvegyén és árváin svgit. Adományokat akár 
postautalvánnyal a Szerkesztőség cimére, 
akár a postatakarékpénztár befizetési lapja
ival lehet küldeni (Befizetési lapok e lap 
szerkesztőségétől kaphatók.) 50 K-nál ma
gasabb adományokat a Hadialbum aranylap
ján az adakozó fény képének közlésével egy
idejűleg köszönettel nyugtázunk Hadialbum 
Szerkesztősége Erzatzbaon 48 in Pilsen.

Szerkesztői üzenet.
H. András. Kassa. Megkaptuk verset; de nem 

közölhetjük, mert az katonavers, melyet mindenfelé énekel
nek. Küldjön be olyan Terset, melyet maga szerzett. Mi csak 
eredeti dolgokat közlünk. — B. J .  Muraezerdahely. 
Vájjon. »Éjszakák a csatatéren« beküldött Terse az ön  szerze
ménye-e? Ha igen, dicséretére válik. Ha csak emlékezetből irta 
volna le. a fenti okból ezt sem közölhetnök. К . M. RK . 
Nem közölhető.



Nova velika navala proti francuzu.
Nemska vojska je opet jako zbila franeuze. - Vise, как 50 jezer Iran- 
cuzkih zarobljenikov vu 5 dnevih. - Blizo 500 stukov i vise  ̂ jezer 
masinastih puskah su nemei odzeli od francuzov. - Nemska vojska je 
od Pariáa samo 60 kilometrov daleko. - Skorom, da nemei nisu fran- 
enzkoga ministerpredsednika vlovili. - Vu Taljanskoj je zbog* francuz- 
kih zgubickov veliki strab i trepet. - Nasi zarobljeniki budu samo vu

jesen izpusceni iz Rusije.

Kit Jtojíae M bojnow poljn?
<n. J.) Vu prodlim broju nadih novi-| 

nah smo vre na kratkoma javili, da su 
nemei iz nenada opet veliku ofíenzivu. te
jest navalu poőeli proti fraucuzom i to na 
takvom mesto, na kője írancuzi nisu raCu- 
nali. Ovo mesto bilo je pri Soisson zvanom 
varadu i pri Reims zvanoj trdjavi. Reims 
samo 90 kilometrov daleko le2i od Pari2a, 
glavnog varaáa Francuzke

Nemska vojska predi, как bi ovu na
valu poCela, se je jeden mesec predi morala 
pripravljati. Jako vnogo municije su morali 
za hrbtom fronta skup covoziti, ar su vide 
jezer dtukov potrebuvali pred dturmom. Gda 
se je navala poCela, nekoliko vurah dugó 
su nemei iz svojih, vide jezer brojeCih dtu
kov streljali na francuzke derege i izrud li 
njibove dekunge i drotn&te zapreke. Po vno 
gom strelanju iz Stukov. je takov dim i 
ogenj nastal, da írancuzi mkaj nesu mogli 
videti, s kakvom jakostjom idejű nemei 
naprej.

Prvi den je nemdka vojska vre vide, 
как 20 jezer zarobljenikov vu ruki imela. 
Drug! den se je broj francuzkih zarobljeni
kov na 35 jezer povekdal. Broj odzetih dtu 
kov vu prvih dnevov nije bil znani, ar nisu 
mogli hitro prebrojiti, kuliko su odzeli. Vu 
Soissonu, Brainslu i Fismenu su veliki voj- 
nicki magazini vu cemdke ruke pale. Vnogo 
municije, automobilov, zeljeznicke vlake, dpi- 
tale i replane su nemei osvojili.

To se do majuda 31-ga pripetilo.
Na prve glase velikog francuzkog zgu- 

biCka su se vu Pariin francuzi prestTadili 
i vnogi odputovali iz giavnog varada. Med 
terski tedaCki Ijudi su poCeli nemirni biti, 
izmed kojih je vlada vnoge vu redt zap- 
réti dala.

Prvoga juniuda su glasi dodli, da su 
nemei zbili i one francuzke Serege, koji su 
vu rezervi odzaj stali i postaviti hoteli 
nemce. Nemei su na 80 kilometrov du2ini 
52 kilometrov gtiboko predrli francuzkog

fronta. Do prvoga juniuda se je broj fran
cuzkih zarobljenikov do 45 jezer poveksal. 
Do ov den je broj odzetih Stukov 400, vide 
jezer madinastih pudkuh i neizbrojiti mogu- 
Cih drugih taborskih stvarih.

To je pitanje, je H budu francuzi tuli- 
ko Seregov si mogli fridko skup spraviti, da 
budu mogli zapostaviti nemdku vojsku. Ako 
nebudu moguCi to napraviti, onda nemei za 
malo vréme do Pari2a dospeju.

Drugoga juniuda su glasi dodii, da nem
dka navala s neizmernom jakostjom pod- 
jednom nepreduje. Do ovoga dneva su nemei 
vre na 120 kilometrov dirini do 55 kilo- 
melrov gliboko predrli francuzkoga fronta 
Nemei su dospeli do Marne zvano polje. Od 
ovud je Pari2 70 kilometrov daleko. Ako 
bude se nemdka vojska pribli2ila к Pari2u, 
vlada bude morala pobeci iz Pari2a. Ako 
bude pak vlada postaViia glavnog varada 
onda bude se Par 2 pobunil i s tern bude 
Francuzka prepala Francuzke novine odtro 
pideju proti glavnom vodji francuzke vojske 
generáló Fochu, zakaj se nije svom silóm 
bolje brand proti nemcom, da bi prepréCi! 
velike dobicke nemcove.

Tretjega juniuda su nemei opet napre- 
duvali i vide jezer francuzov polovili i vno
go Stukov i municije odzeli od njih. Vu 
zadnjih dvéh dnevih su nemei 36 francuz
kih replanov pogodili i reztrelati.

Francuzki ministerpredsednik Klemens 
je takaj na front odidel, da batrivi vojnike 
ali skoro. da nisu ga nemei vlovili. Iz ne
nada su nemdki hulaneri dodli blizo njega 
i samo vu 'zadnjoj minuti na automobilu 
pobegnuti mogel. Izmed njegove pratnje su 
hulaneri jednega generala zaklali i vide koji 
su s ministerpredsednikom bili, vlovili. Kle
mens ministQTprezident je vide novinarom, 
koji su na bojnom polju, rekel: Jako smo 
biti bili, ali zato budemo ipák dalje harca 
vali. Polo2aj nadje tezek ali moramo mirni biti.

Vu Taljanskoj je zbog francuzkih zgu 
biCkov veliki slrah i trepet. Taljanske novi- 
ne batriviju naroda, da bu se sve preobr-

nulo na dobro i da se caj nfa cárod vu 
francuzke vojske vöd je. Ali sve to nikaj ne 
hasúi, ar narod zna, ako fraccuza bijeju, da 
to i tálján Cuti, ar je s tem zajedao i oo bit.

Na taljanskim frontu je prosli tijedea 
mir bil.

Samo pri Piavi su hoteli t&ljani T-ga 
juniuda taljani vu navalu зе pustili, ali nádi 
dtuki su odbili nakanenje i kora2u taljanov

Izmed onih nad.h vojnikov, koji su ru- 
sko su2anjstvo opali, su vnogi pobegli dimo 
dodli. Ali izmenjba nadih i ruskih zaroblje 
nikov se slUÉbeno jód nije pripetilo, zbog 
Cesa vnoge i vnoge famihje su vu strabu, 
ar neznaju, zakaj nisu dodli njihovi к njim 
pripadajuCi jód dimo?

Takvim. koji jód óekaju svoje dimo, na 
znanje dajemo, da slu2bena izmenjba zarob
ljenikov se jód nije poCela, ar predi тога 
orsaóko spravisCe tak pri nas. как vu Rus- 
koj potvrditi mirni kontrakt, kojega je ko
midba podpisata. Sarn kontrakt véli, da se 
izmenjba zarobljenikov stopram vu jesea 
more poCeti. Zbog foga je jód i pri nas vno- 
2ina ruskih zarobljenikov. Oni zarobljeniki. 
koji эй bete2ni, oranjeni, ali drugaC odne- 
mogli, se vre vu vekdem broju podiljaju di
mo, как do vezda. Rusi slabe zapreke poe- 
tavijaja onim, koji pobeCi hoCeju iz ruskog 
su2anjstva. Za to svaki den vide i vide na
dih vojnikov pobegne i dojde dimo. Da kont
rakt za mir jód nije potvrdjen, tomu je zrok 
da vu Rusiji jód nisu Cisti okolnosh, ar ru3i 
jodCe nemaju pravo orsaCko spraviSCe. Buna 
traja jód vu Rusiji, nega nikakvoga reda, 
tak niti oblegate nerareju zbirati. Bez able- 
gatov pak nije moCi orsaCko spravidCe drdati 

N ajnovesi glasi. Juniuda 3 ga j&vi- 
ju iz ßerlma da nemdka vojska od 2 i-g® 
marciuda, gda je prvo navalu poCela prob 
francuzkoj i englezkoj vojski, je do l*gajc- 
niuda sveskupa: 173 jezer zarobljenikov i 
vide как 2000 dtukov odzela od neprijaie- 
tje. Odzetih madinastih puskah je tuliko, da 
jód nije bilo moCi prebrojiti broj ovih K 
tomu jód ncizmerno vnogo oprave. 2ive5a
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poáke i druio óraija, replani, automobili, 
2eljexniőke maSioe, vagoni за vu néniké 
ruke opale. Izvun toga vise varmegjijah ve- 
tiki proator obdelane oranice, puné a letvi* 
nőm, kője budu nemei poieli I s tem au 
nemei bliie doSli з nekulikimi koraki pra- 
ma mini.

Na francuzkim frontu.
Jeden ávajcarski oficir ovak piáé od 

francuzkoga fronta:
Nemáka naval* podjednoma napredaje. 

Majuáa 27 ga kad se je nemáka navala za- 
poCela, átuki sveskupa dvé varé su delali. 
Marciuőa raeseca navaíu éetiri vure dugó 
за átuki podpiraii. Kad pák antant poéné 
offenzivu, onda átuki sedem osem danov 
predi poéneju uemáke dekunge strélati i sa- 
rao onda idejű na áturmu

Magjarski i austrianski Stuki vu ovim 
vremenu né su se glasili

Némáké Cete izvratno sglediju vun. Do 
vezda navék su doále tak daíko, kak jim 
je ou dán odredjeno bilo, éudaput pák joá 
dale. Nemei izbilja maüo ljudstva su kvarni 
vu ovi oflenzivi. Dvé tretje strani rajenikov 
od peáiékih puákih su plezérani i samo 
jedua iretja stranjka je od stukov. 0*ra stvar 
pák to svedoti, da nemäki kanoneri izvan 
redno dobro déíaju i francuxke kanonére 
potisiju.

Za pliene Stuke i drugo robu joá né su 
prebrojili, зато tuliko zoamo, da piieri je 
strahovitno veliki

Soissons i Reims avriio tóga su tak 
va2ni, jerbo lám su veliki kolodvori odkud 
2eljeznice na sve strani voziju i tara su 
najvekái magazini svi capunjeni svakojaé- 
kom blagom

Kad je Hutier nemäki. general íakodjer 
vu ogenj dóséi jsvojom tirupom. linija od 
50 kilometrov na 120 kifometrov se po- 
dugáala.

Zadnje dane to se je najva2neáe pri- 
petilo na francuzkom bojnorn polju. da 
nemei od Pari&a vo Chalons vodeéega puta

pretrgli su i ponjem francuzi niti éete níti 
Stuke niti pák municiju nemoreju voziti.

Od majuda 27 ga néje idei dtódj. Vré 
me na bojnom polju je toplo, ali néje pre 
velika vruéina. Puti sa peSiéke vojnike iz* 
vanredno dobri su. Ceté su ru najbotóem 
zdravju i veeelo popevajué idejű vu ogenj

Do vezda od poéemái oííenzive nemei 
su viSe jezer kvadrat kilometrov zemlje 
prevzeli.

Reims se izvanredno brani. Szenegal- 
ski sereéeni su vu varsán, koji sdvojeno se 
braniju i der2iju varaöa.

Jednostavno to je moéi reéti, da polo* 
2aj vu svakim naéinu jako je dober. Fran- 
cuzi najbolje med Aisne i Marne vodami se 
proti stavlaju.

Vu Pari2u je strahovitna uzbuna. Sta- 
novniki véé vidiju, da Parii mora nemcom 
vu ruke dojti. PariZki policaji po vulicah 
hodiju i svakoga vu reát odtiraju, koj zlo- 
Ceste glase rezáirjava po varaáu. Vnogo 2en- 
skih su takodjer zaprli. Belganci, koji vu 
Parii dojdeju joá vekáu zmeáariju délaju. 
Svaki dán viáe hiljada beguncov dojde vu 
Pari2. medlem toga рак nemei iz orijaákih 
átukov podjednoma strélaju varasa.

Svi bogatuái i bolse familije pobeéti 
hoéeju iz Pari2a. Na kolodvorih velika je 
stiska i svaki bi predi rád ostavil gl&vnoga 
varasa. Medtem toga zapoved je doSla od 
kormana, da niSéi neeme varasa ostaviti, po- 
leg toga [policaji iz kolodvorov sve su ua- 
zat diroo stirali i samo onim su dopustili 
odputovati, koji su od kormana dopuáéenje 
imeli, lo pák su sami magnatuSi. Siromaá- 
keöi púk mora ostati vu varaáu, kaj gud se 
bude pripetilo.

Za meseca júniusa к sreu Jezttéevomu.
Faién budi Jezuá Kristuá i Maria, budi 

nam na pornoő Presveto srce Jezuáevosmi* 
luj se nam. Ovo nam naj bude prva misei 
о dragomu Jezuáu, da nam pomore i zmiri 
naáe neprijatelje.

Draga bratja i sestre pod Bogom pre-

miálavali amo eveik ovi ne pveeveto téli Je*4 
zuáevoge, kaj пае je opomenulo ovo. 1 vtfli 
amo ga pod svetim nebom xemdakim, lúg
nos je opomenolo, de ga moramo Ijobití i 
átovaii u preevetim oltarskim Sakrameotumu 
i s Cistim srcem ga prijeti, jer naa poaivlje 
Dojdite к meni, Éaloetni, oéem vas oteáiti- 
»Syeio nebo пае opoeaina na nebeeko nebo, 
kojega nam dragi Bog ne akratL 1 vu njen 
se go veri: Nebo, nebo, как si lepő blaleo, 
koj te zadobi, как el zmo£no odiéeno. Je| 
njemu, ki te izgubi.« Ovo naa opomiaa: 
bolje ljubiti Boga, nego avetako blago, kője 
bu na skorom ostaviti.

Kaj su nam znamenuvale zastave kője 
su se nosile u prodeciji na telovo? То naa 
opomina, da idemo po pra vom putem, koj 
nas vodi vu nebo м  Jexuflem, da naa ob- 
rani od naáih neprijateljov, borid se sa 
zveliéenje duáe naáe. Kri2 nam je гпаще- 
uje, da se u naj vékáim brojem skup sprt- 
vimo i idemo vu ime raspotoga Jezaáa Boga 
moiiti i spevati, a ne spomiuati u prodeciji, 
как se dosta toga vidi, jerbo Iakov bolje 
da je doma Da ne dela sramotu kráéana- 
koj veri, da se ide sa Jezuáem s poniznoe- 
tjom i s molitvom i lepim redom, как éa~ 
jemo navuka u cirkvi. Óva lepa poboánoaf. 
naj se áiri i ravna Bogu na diku, a nam 
na zveliéenje, da se budu i druge vere Iju- 
di mogti zmisliti, kaj je kráéanska vera, za 
koju Jezuá Kristuá muke trpel na kriánom 
drevo, i krv svoju prelejal za naa greánike 
Nemoj т о  se sramiti onih, koji au zvuna 
ovee, a znutra grabeálivi vuki.

í premiálavali amo i svetkovali aveto 
srce Jezuáevo. S lepim brojom se je ljud* 
stvo posvetilo pre svetomu arcú Jezuöevomo 
Molimo i prosimo ga, da nam pretrgne 
ovoga greánoga tabora. Ako nam Je2uá ne 
pomore, a gdo nam drugi mo2e?

Preporuéimo se svetomu arcú Jezuáe* 
vomu siskup, atari i mladi. Preporuéite sve- 
torna sreu Jezuáevomu otci i matere svoju 
deéicu Preporuéite deca i molite sreu Jezu- 
áevemu za evője stareáe 2ene preporuéi evo- 
jega mu2a, kuj ti ua bojnim polju vojoje;

Dorica.
PiSe: Drusko Stefánia.

Zamre je i zaunji zvuk orgulja, a fini 
dim terajana trepti joá po céíoj Ijépo oki- 
éenoj cirkvi Veéerojica je mÉnuía PoboZni 
vérniki su se rezáli Vu cirkvi zavlatía o- 
biéna sveéana tiáina, ai ju гасе! prekidati 
tiki áapat.

Vu kutu pred oiiarom Gospe Lurdske 
kleéi mlada djevojka Óéi je vu prla ravno 
vu lice Matere Ba2je, ruke poboÉno sklop- 
ijene zdigla je a erez vusnice je dohajala 
hitra topla molitva. Vidío se je. da moii od 
arca, jer rééi kője su joj nehoteé glasneáe 
izmakle

VeC su poéeíe prve mraéne séne pa* 
dati ov kipov sveteih, gda je Dorica.- tak 
sezvala ta djevojka* se otrgla od oltárai 
Gospe Lurdske |

Gda je stupiia iz cirkve. naoblacivalo-1 
se sivo jesensko nebo. Veter hladen puhái | 
igrajué se s prvim cpalirn po^utjenim liat-í 
jem bilo je priliCno hladno zato s: bolje 
prikapCila svoj veliki mbec i poáurila se. j

Doma ima joá putio za opraviti, mama' 
nemreju se sami. a vezda su za aigurnovrej 
zavrinati, gde sem ostala. Ali naj bu íeáila 
se sama Nadjaju se oni, gde sem bila Zaaju

za moju nevclju i sami poleg 'trpiju Timi 
misli se bavils, kad opazi svoju malu 
hi2icu.

Kakti golub bélila se izmed kroánatog 
joá drvetja. Bila je to jednostavna, ali éista 
hi2ica. Izvana se véé moglo suditi, kakáni 
su njoj stanovniki. Ljépo poátrihana i v 
Cistilj obioka puna cvétja davala je prijazen 
izgled iz kojega bi si slobodao nemnoga 
kmetska hi2a zela ugled v éistoéi i redu.

Taki как je stupila na präg hi2ni, je 
opazila. da je neäci stranjski bil pri hi2i, jer 
se po célom stanu äiril pri njih neobiéan 
duh finog duhana

1 za istinu je naála marnu pri stoiu joá 
sjedet. Na prostrtom stoiu je bila ílaáa i 
dvé napol natoéene kupice. Odmah zaéud 
jeno zapita.

— Ste imali siranjske?
— Mama joj s Cudnim smeäkom okol 

vusta, koj joj je vdaval i nadu i sa2aljenje 
odgovori:

— Da znaS, samokoga?!
— Dorici pri torn nastupila krv v Ije- 

pa no obiéiio bljeda lica i reée smeteuo:
Zoam. Nadjala sam se, da bu vre jen- 

krat doáel. A zakaj uije hotel Cakati? Ui je 
morti vam povedal, kaj je ätel. Так зато 
nije doSel, to je minolo, znate i sami da

joä nije bil pri nas как je doáel od sol- 
daéije.

— Hotel se uprav з tobom spominatr, 
nastavi marna,— zato je obeCal, da joä de
nes dojde. Bogzna, kaj hoée, nekaj vaZnoga 
jer je bil jako ozbiljen, a to je pri njem 
rédko, ako se joá oputiá. No ja slutim, zato 
ti reCem. Naj se 2aluvati, budi spametna, 
naj bar pred njim pokazati éustva tvojega 
srea Niti onda se ne 2aluj, ako . . .

О mama! — vpadoe jim vu réé hitro 
Dorica, — Vi me poznate, de bi me eram 
bilo odati 03»eCaje mojeg area, koju je on 
odhitil.

Mami su doále suze na óéi. Bilo jo{ 
2al svoje kéeri, jer je vidla, da Irpi, a po
rnóéi joj nije bilo moéi.

Dorica je muCila. Sela se к obioku. Za 
nikakvo delo nije bila sposobna. Cutila je 
как joj ruke a i célo télo drhée, od ozbud- 
jenja. Zagledala se van. Céla priroda je bila 
tuzna, jer nastupila véé mrtva jesen. De2dj 
je pod jednom padal i ona pazljivo pratila 
svaku kapljicu, koja se naglo oákliznula po 
éistoj gla2ovini.

Nehoteé se sputila na proáli de2dj, gda 
ju je s strahom éekala i pratila jer se bo- 
jala, da mora tam biti hudo na bojnom 
polju, a tam je bil on, njezin Francek. Ко-
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Moli oe xa njaga, da ti 2iv i zdrav dimo 
dojde, da to reii ovoga teSkoga tiveia i po 
more ti delicti prehraniti, da nebod v tak- 
voj sapu&enoeti i 2alosti.

Zasovimo sveto srce Je zuäevo! Vu eeh 
pregooih naSih vidimo, как паз bo2ja kas 
liga stigavla da ее moéimo i snojimo, da 
smo siti dela, dók se drogi staneju. Fák kaj 
imamo is toga, eve se nam prikr&éuje i vno- 
gipat seme, kaj bi domaj za kravu nücali 
Nega smiluvanja z& siromaka i za poljode 
lávca. A prés njega se nemre 2iveti.

Vnogipnt se tak seme siromadkim 2e 
nam, da njim dojde muf ili sin dimo. Kaj 
Ы eiromak iSée domaj gladuval? To ne 
doeta, kaj se tam moéi, i9ée se onih par 
var doma moéi! Ali to sve jedenput prés 
tané, kéj budu zadnji prvi, a prvi zadnji, 
kéj se nebo pitalo: éli si siromak, ali boga- 
tafl; ali mu2 ali gospon. JedeDput bomo si 
jednaki.

Zato zazovimo sveto srce JezuSevo, 
da nam potere naSe neprijatelje, koji nemis 
Jiju denes meni, sutra tebi, samo misliju, da 
oni imaju a drogi naj pogine od zla. To se 
Bogu nedopada. Ki pod drugoga jamo кора, 
sara vu nju opadne.

Draga bratja, othitimo mr2ju jeden proti 
drugomu i mislimo si, da svaki rád 2ivi, 
i za svakoga je Bog muke trpel. I pomo 
limo se presvetomu srcu Jezu3evomu za 
nade pokojnike, koji eu priminuli domaj i 
vu bója. Daj njim Bo2e pokoj vekiveéni!

Zazovite na pomoé vi vojniki srce Je 
zudevo. Ono vám more, ono vám oce po
rnóéi, da se potereju neprijatelji.

A vi mili zarobleniki, zafaliíe sveto- 
m a srcu Jesusevomu, da ste dalko sveta 
bili, i vesda putujete proti svoji mili domo 
vini. Poátujte ga i ljubite ga, ne.te vas os- 
taviti v nijednoj te2koéi i nevolji. Primite 
dragoga Jezuóa u svoju duóu i telő svetom 
spovedjom i priCest JeznS nas neée ostaviti 
Go nas oavék pozivije к scbi, dán 1 nőé.

Hodimo vu cirkvu, primimo dober na- 
vük u srce svoje, ondaj nas nemreju nádi 
neprijatelji vuniótiti. Nebojmo se onoga, koj

nam telő vmorja; neg se onoga bojmo, koj 
nam du$u more. A to je dragi Bog?

I molimo srcu Jeiuáevonou. Ovo pozd- 
ravljamo, to presveto srce Jezufieva. Ljnbav 
2ivlenj§ na Sega smili Zve liéitelj. Budi nam 
na рошос siromakom, greflnikom! Ne othiti 
nas od lica svojega. Badi znami navek, na 
se veke Amen.

Felsé-Vidafalva. Vincetics Agata.

Gospodarski glasi iz Ukrajne.
NaSa soldaéija orijaöki posel je iméla 

doklam je samo par tjednov* obstria tak ve- 
liki falat zemlje, как je Ukrajna, koja tride- 
set miiJjun duó broji. Naói vojniki nam na 
glas davaju, как 2ivi on narod skojim smo 
savez sklopili i kojega naroda gospodarstvo 
je tak znamenito denes nam. Ukrajne goe- 
podarski 2ivot hoéemo vu nekojim redo 
ovdi spisati.

Predi, как su nads Cete iz Bukovine, 
Galicije, Vulhynije i Romauije vu Ükrajoo 
doále, straboviten poIoZaj je bit tam. Vu 
ovim bo2jim paradizomo bolSeviki tak beóti- 
alno su se sponaóali i gospodarili, da mi 

koji smo tam né bili, niti uajmenje si ne- 
moremo to preniisliti. Né su gledali niti 
miluvali niéji 2ivot, niéje blago. Vu2igali su, 
robili su i bez pameti sve blago su vuniá 
tili. To je jeden dan tak bilo, как i drugi 
dan. Jod i menjdi varadt na milljune su 
svega kvarni bili, ktomu pak na miljune 
penez su moraii dati, ako su barem 2ivot 
Steli ei obraniti. PoZgani varaäi, sela, mrtva 
téla po putih se vidiju svcposud po céli 
Ukrajni. Velika tu2ba je to proti bolSeviki 
band&m. Na'e Cete 9U imale to zadaCu, da 
vu siromadkim orsagu nekakov red napra- 
viju. Velika zadala je to bila, ali s Bo2jom 
pomoCjom takvoga reda i niira su nadi tam 
napravili, как je i prinas. Ljudstvo more 
véé svoje gospodarske posle tak obavlati, 
как je predi.

Nam je najva2nede bilo zrnje. Zrnja 
su tuliko naäli vu Ukrajni, kuliko je niSCi 
né misül, barem boldeviki od serditosti vide

liko je célo ono vreme ona pretrpela. Podil* 
jala mo sve, kaj je samo mislila, da bi ga 
moglo razveseiiti. Kak se muCila, da je sve 
ono zaslu2ila. A on? Kak se premenil. Nije 
joj jód ravno nikaj rekel, ali ona je oCutila 
da se on od nje odaljuje, da je safcdni den 
dalje, napokon je postai nedokuéiv. Na nje- 
sina pisma, как dobra mu je ona bila, как 
puno misli na njega, odgovarjal je on s par 
navadnih réCih, dók najzadnje vec nije od 
govoril. Cu!a je potlam od drugih, da je 
piesérani bil, pak se nadjalaía, da bu pop- 
ravil, ali se vkanila.

I on je dodcl na Urlaub, ali ga ona 
jód nije vidla. Ali ipák 2elje!a se spominati 
dnjim, 2eljela ga videti, makar joj njezin 
zdrav razum kazival, da je to prazno, smé 
sno od nje, srce to slabo srce, nije hotela 
verovati ono se jód navék uadjalo.

Dorica je postala sve vide nemimeda i 
uzrujanom, dók ju ne prene iz sanjarenja 
Cvrsto trkanje na vratih. H»tro se zgledne 
po hi2i za marnom, как da jih hoée kaj pi* 
táti, ali jih nije bilo nutri 1 predi как bi 
kaj rekla, stupil je v hi2u mladiC visok i 
Ijépo obuéen, Cisto po gospodski. Moglo mu 
biti oko 25 let. Svoje dosta pravilno grade 
no tjelo nosil je s veükom samodopanom 
jóm. Na njegovom od suuca pocrnjeuuut

lieu lehko se éitala bezbridnost, a i lahko 
umnosl, dók je iz malih pi&vih oéih sévaia 
lukavost. Njegova sama pojava i nagli do- 
lazak prestradil je Duricn, da je problédila 
как marmor a érez ve bezkrvne vustnice 
dodlo je:

— Ti si Franc? — zatim mu je mah- 
uula rakom, da sedne. Donesla lampada sr 
se véé davno vu doljala v hi2u neopadce 
temna nőé, — i opet se sela к obloku.

Cekala, da on poéné predi govoriti. Ali 
za éudo on je dutil. I tak je nastala glibo- 
ka tidina.

Izvana se éulo, как je kap po kap 
prodle za éas deZdja padala iz krova na 
tvrdi kamen izpod Zljeba.

Done* je postalo nevugoduo, pak da 
zapoéne samo razgovor, reée:

— Mama su mi rekli, da si véé predi 
tu bil, a zatim se obrne к njernu, vupre 
svoj pogled vu njegove óéi, i zapita tiho 
dosta milim glasom:

— Kaj mi imád zapovedati?
On se naglo odvrne od nje i sprelno 

izmakne njezinom pogledo, jer se bojal onog 
cudnog plamna, koj je samo za éas zatin 
jal v Doriéinih oéib, a zatim naglo, как da 
je koma éekal, da véé poéné jenkrat, odvrati:

— Bil sem tu, ab ono, kaj imam za

milljun pudov su vu Crno morje hitili i 
vuntetili. Так na ravnici, как i po varadili 
vnogo zrnja su naSli, koje s bog vide zro- 
kov jód né su mogli knam dimo spraviti. 
Ima jpd i vnogo romanskoga zrnja vu Uk
rajni, kője je soldaéko zapovedniétvo osvo 
jilo tak dugo, dcklam se pravi goepodari, 
ovoga zrnja, najdejo. Veselo je i to nam, 
da polodelavci, как su iz Ironta dimo dodli 
odmah su poőeJi pole obdelavati i sejati. 
Ukrajnci né su Steli s boldeviki derdati niti 
pak potlam. Svrho toga su se boldeviki tak 
gadno i grezno sponadali vu Ukrajni.

Zakaj je né moéi zrnje jód niti vezda 
vu vekdi svoti sim spravlati, zrok je naj- 
predi Zeljeznice, kője su vu dugó trajuéem 
boju eporud li, moste vunidtili, kője ]od neje 
bilo moéi napraviti.

Boldeviki takodjer sve su vunidtili, po 
kolodvorah sve spotrli к iomu pak od !a- 
pora svo rude su boldeviki vu rukah imali 
poleg toga lokomotive s drvami su moraii 
kuriti, od toga pak su lokomotivi se spok- 
varili. Vnogo spotrtih lokomotivov je videti 
po Ukrajni, koje popraviti za vezda je jod 
nemoguée. Vu Ukrajni néga dumih i sbog 
toga jako daleka moraja drva prebaviti. Uk
rajnci skorom svi si am urn kuriju. Istina, da 
tuliko je slame vu Ukrajni, da nikakvo vréd- 
nost néma. Drugoé pak i sbog toga néje 
bilo moéi za vezda zrnje sém spraviti, jer-« 
bo sve deljeznice, koje su za silo mogli po- 
praviti soldaéija je nucala. Drugi put je Cr- 
oo morje i Dunaj, ali po Crnim morju sve- 
posud su okne reztepene i doklam je ne- 
budo mogli skup pobral«. néje segurno se 
po niorjo voziti.

Na5e Cete hitro su obstrle célo Ukrajno 
makar su na jezero i jezero kilometrov dal
ko morale iti. Dodle su tijam do jusovkai 
zvane laporske rude i od vezda véé 2eljez- 
nice dosta lapora budu imele i vo2nja ье 
bude odprla. Vu Jusovski su najglasovitnede 
laporske rode, ovdi je najvekda ruska la- 
porska ruda, koja je osemsto meirov gli- 
boka. Ovdi su nadi zarobljeniki, kojih je na 
hiljada i hiljada ovdi bilo, moral! lapora ko-

povédati tiée se samo Tebe, zato sem vez 
da doáel. Maio je кеэпо, ali mora biti. Те 
zadnje rééi je jako naglasil, zato mu Dorica 
hitro odgovori:

No pak mi samo reéi, ja sam na sve 
pripravna i ona je naglasivala svaku réé. 
samo da mu poka2e da joj je zaistinu sve 
jedno. Njegovo lice je vezda postalo ozbilj- 
no i poéue:

— Ja bi se rád na hitroma 2enil, i pri 
tóm upravi svoj pogled vu nju, da vidi, kaj 
budu véinele njegove rééi.

Dorici se éinilo, как da bi negdo pori
nul tenki oSter no2 vu srce, tak su ju za
bol jele te okrutno izreéene rééi: Mislila je, 
da mora zakriéab, ah se nije huUU odati, 
nego s slatkoiuhkim posmehom zap fa:

— Pak mene si dojóel za dozvolu pi 
tat? Ili morti, da Ti povem, ako mi se do- 
padne Tvoja.

Naj tak molil ju Franc Ti znaS, da 
smo si dobri bili i da sem Ti ja obeéal, de 
bum Te 2enil, ali vidió, nastavi nes gurnim 
glasom, ja nisam bogát, ali pamet imam, 
pak bi rad da si poénem vekóno gospodar
stvo, hi2u bi moral zidat*, а к tomu svemu 
treba puno penez

Kojih Ti ja nebi mogla donesti, kaj ne,
to hoCeá rec«. Ne írebaá se muéili Zuam
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páti. Sad aa se oelobodili etrahovitnogi pokla 
Takodjer od áeJjeza ruda vu Krivorgu su 
nádi veC prevzeli od boldevikov. Samo tojje 
falinga, da néga dosta tedakov. NaSe zarob- 
ljenike, koji su ovdi delali. dimo su spra- 
vili, tamodnji tedaki i bolSeviki pák su od- 
bedali. Kad dosta tedakov bude, deljeznice 
dosta lapora budo dobiie i odmah bude 
moCi ukrajneko blago dimo spravlati.

Koji su tak mislili. da odraah na mill- 
june metercentov zrnja budemo dobili, jako 
su so vkanili. Budemo mi svega dosta iz 
ükraj ne dobili, samo predi sve mora tam 
vu red se spraviti. Bez deljeznicih nője 
moCi nikaj voziti. Zeljeznice рак как to veC 
znamo, skorom sre su porudene. Budemo i 
toga se vCekali, da je popraviju i onda i 
prinas bude bolSi divot.

(Drugiput dalje.)

KAJ JE NOVOGAf

Pésem od zsedényskoga zvona.
Vjutro b osmoj vuri glasa smo dobiL 
Da bodemo naáeg zvoneka zgubiii.

Na§ obcinski birov Kralica Mihály zvam, 
Na§emu zvonaru odmah na glas dali

I oni su taki з zvonom zazvonili,
Svakomn Cloveku srce rezkalili,

DeCica su tuáno matere pitala,
Kaj s zvonom zvoniju? da bi rada znala.

Ljudi jesu tuzno decam povedali,
Da bndu nam zvonek tu tabor poalaíi

_________ »MRDJIMURJE.

В jedennsystoj vuri z túrna dőli opal,
Svojim milim giasom zadnjiput je glas dal.

Kak da bi nam rekel: s Bogom deca moja! 
Mórám vas ostavit, nebum mel pokoja.

Svaki denek poldne jesem nazveSßnval,
Ali denes poldne tu tabor putovil.

V posveßeno mesto dive je pozval,
V érnu mater zemlju mrtve je sprevajaL

Hudmarinskim kitjom smo ga okinCilL,
Z mugkatlina portu jesmo mu izpleli

Da bu na znamenje Cloveku svakomu,
Kojega sprevajal tu tudnom vremenu

Vi nesreCni srbi, vi ste tomu krivi,
Da *u naäe zvone od nas sve odzeh

Ali naj bu s Bogom, pô jeg Bô je volje,
Sam Bog nam povrni nazaj naäe zvone.

О ti Sveti Dja§ sveto ime tvoje,
VeC mi nemo Culi mile glase tvoje

Ar si odpu tóval na to bojno polje,
Na to bojno polje, gde se ljujlstvo kolje.
KrSCeniki dragi, najte pozabiti,
Svaki denek triput Boga se moliti.

Ci ran naäe zvone nemremo mi CuU,
Zato ipak к meä\ moramo hoditi.

Marija, Marija verna pomoCnica 
Moli se ti za nas presveta devica.

Da nam Bog podeli jenput Bodjeg mlra.
Kajti ovo itak sve od njega zvira.

Sveti kriz prekridi polje i gorice,
NaSe mile zvone v boju stanujuße.

Zsedény K u z m a  M a g a  i

Lőpa kapelica Svetog Vida zvana.
Jesi ti ostala prez svojega zvona
Nebudes ti mogla ljudem na glas dati, 
Oda bus svoga goda Stela obsludati

Oda bi treba bilo к sveti meäi iti,
Na Cast Svetom Vidu Boga se molit;

Ob desetoj vuri po njega su doäli, 
Kraljski posleniki dőli su ga zeli.

— Kraljev dar. KJegovo VeliCanstvo 
Karoly magjarski kralj je pogorelcom Sze* 
pesremele ob&ne Cetin jezer korún daruval.

— Skocili su iz skupnog resta. 
Jónás Géza, Pelsóczy Joáef, Tóth Andraá i 
Skomarosov Péter zarobljeniki v Budapestu 
sn iz skupnog reáta skocili. Redarstvo iáCe 
begunce.

— Samoubojni posebtiik, R eize

ja sve, Tvojib susedov Sabina ima penez 
vide как* i Ti nucad. ь íeduom réCjom, ona
je bogata, a ja sirota Tu ju je hotel Franc 
prekinuti, ab je nastavüa sve hladnegem 
giasom:

— No ja Ti ne prepreCim, ne boj se ! 
Zerni si, koju hoCeá Da sam Ti dobra bila, 
ne tájim, ali tebe to nije moglo sreCnim 
napraviti, zato ja mislim, ne imamo véé kaj 
si zapovédati. Zelim Ti puno sreCe!

Ona se stala i hoteía otiCi vun iz hiáe, 
da mu pokaíe, da se veC rteCe 2njim spo 
minati, ali on to spazi i primi ju za ruku, 
koju ona bitro cukne i poéné ju opet 
moliti.

Dorica Ceuej, naj biti tak nagla, mi si 
zato lehko prijatelji nadalje ostanemo.

Misid je, da bu se joj to ponudjeno 
prijateljstvo dopalo. ali ona gä na te réCi 
prezirnim pogledom omeri, koji mu je jas 
no pokazal, как nepoátene sn njegove réCi 
njegov Cin i on sam i otide jednostavno 
van, vide ga ni nepogledeC.

Franc je joá Cekal, par minut, ali Do- 
rice veC nije bilo nazaj, pák se Ijepo i on 
pokupil iz hi2e v kojoj mu je postajalo eve 
tesneáe i nevugodüeác

Vuni si je globoko odehnul, как da bi 
mu äto kamen s ledja odvalil.

Pol dve veC tukia slarinska zidna vu- 
ra, a Dorica se jód navék obraCala budna 
vu postelji. Nije bila veC uzrujena, ona pred 
par Casa joá ljubeCe srce, tulko je sad mir- 
no. Hladno je mislila prek proSIe, Ijubavi. 
Ljubav? Kaj je to za prav. latina je. как 
je ne zdavnja Citala, da je ljubav biljka, 
koja nice v srdini srca, a da neznamo, gda 
i za koga! I ona je dala svoie Cisto srce 
njemu. Oq ga prima svojemi bljutavimi ru- 
kami i nije hotel posluáatí on verni kucaj 
njezinog srca, — za njega — veC ga je hi* 
til nemiiosrdno od sebe v blato. v prah. 
Ali Cekaj, govorila je sama sobom, ne bum 
se po njem kotala * Kai áivot? Sve je vu 
njem. Jedini Bog je istiaa. njemu hoCem od 
vezda sluáiti, njemu hoCem Zrtvovati svoje 
srce. I Cvrsto odluCi Cim predi poiskati sre 
Cu i istinu kloáterskih zidinah.

Ürobne kapljice de2dja su 2aCele zno- 
viC tiho kapljati po Cistih oblokah Dorica 
je zaspala mirno i spokojno 

*♦ *
Gda je za nekoliko meseci potlam Franc 

prisigal vernost pred oltárom, bogatoj kmet* 
skoj kCeri Sabini, primila je Dorica Crnu 
opravu opaticku i odncala se svéta pred 
oltárom tihe kloáterske cirkvice

______________ ______________  M  23.

Mór é6 lét atari poaabotk, M fdalnji о м # « -  
tinand aa je v Budapefltu v ojegvim etanis 
v glavu atrelil. V Pajor-aanatorium au g t 
spravili, gde ja vumrl.

— Na amit o d su d je n i ru ak l ga* 
rob ljen ik i. Zigrebacki aoldaCki sud ja va* 
tomane Dimitar Векша i Ivan Scernikov 
rueke zaroWjenike na amrt audil, jár во ovi 
larobljeniki ap v Markovcn doraatenu i 
menjáu decu vmorili, a Dobrice* familtju 
pák porobili.

— Zgoreti m elín. MajuSa 25-ga v 
zorju poleg Arada v Gaj varadu se je Neu
man Braéa veliki melin zgorel. Kvar je bli- 
zo 250 jezer korun.

— p ó h o d . Gróf Burian István minis
ter izvanskih poslov, как iz BeCa javiju, 
bude vu juniudu v Berlin putuval i tam 
pohodil dr2avnoga kancellara.

Urednikova poéta.
Vu iljede£imi redi dajemo na znanje onim, koji au 

nam za naäe norine pésme i ätive na noyo poelali, koja 
рбяша i Btira je dobra i za izätampanje vr6dna pák koja 
nije dobra, niti ее popraviti mogla:

1. Pésem od zsedényskoga zvona. (Zzedtoy 
К. M. i Kr. J.) Dobro je alotena. Izlazila bude.

2. Meni zvoni, menl vetrl . . . (Zagreb. К. J.) 
Dobra bude za novine.

3. P éem a  iz bojnoa polja. (Na romanekoa.
frontu. M. V.) Dobro je sloiena.

4. Vojak na Taljanekoj. (Rackanita J. Sz >
Stampati bude se dala.

6. List od amerikanskih medjímurcov
(Mur&szerdabely. S. J.) Nemremo reruvati, da bi таЗ List 
istiniti i та§е ime pravo bilo. Od kojih ete vu таЗет listu 
pisali, oni nemreju medjimuraki ljudi biti. Vnogo tajnoga je 
vu vafiem listu. Svaki dober i poSten domorodec se mora 
habati i tu vezdaSnjih vremenih od fipionov. To je ztok, 
da vaSemu l:stu nedamo mestu vu naSih novinah.

6. Zlvot ju n a k a . (Vu Pilzenu. V . T.) Dobra bud a 
za naSe novine.

7. Pésem od tabora. (Vu Taljanskoj. J. M.) S 
popravkami bude dobra.

8. Pésem iz Romanije. (K. J.) S popravkami *
búdé izlazila.

9. Pésem iz tabora. (Na taljanakim frontu. H. 
P.) Popraviti bude se dala.

10. Iz tabora. Dv6 jednake pésme smo dobili ix 
tabora, Svaka se ovak poéné: »Leto se nam piSe . .  *.« a 
drugi veri: *Ti Rumunjska zemlja . . .< Ovi i svi drugi 
verSi su jeduaki vu obedveh pésmah. Pod jednu pésmu 
su podpisani: B. A., D. F. i Tk. M. a pod drugu ptsmu 
N. J. Rejti nije znati moCi, koj je pravi pisec öve dv6 one 
iste pésme, niti jednu nebudcmo mogli vu novine deti. nr 
neznamo gdo ju je sloiil.

11. Pésem od birova. (P. Gy.) Naá list nije za 
to, da bi se gdo povlaöil vu njem, zbog toga vaSu pésmu 
nemremo vu novine postaviti. Ako kaj imale proti vaáemu 
birovu, morete ga tutiti, ali mi se nemremo vu obCinake 
evadje méSati. Niti se vám nebi dopalo, ako bi od vas kaj 
ne lepoga pisali vu novine.

12. Pésem  táborska (Muraujfalu. K. A.) Dost 
dobro izmiSIjena péema bude izlazila.

13. Óul sem glasa . • . (Muracsauy H. P.) Nőve 
i dobre misei» su vu pésmi. Bude dobra za novine.

14. Lépő mesto Medjlmurje. (Na bojtom potju 
N. A.) S popravkami bude dobra.

16. Pésma íalostna. (Bányavár. N. F.) Budemo 
ju popraviti, onda bude sposobna za novine

16. Pésem. (Mura-Szent-Marija. V. T.) Bude dobra 
za novine.

17. Nedaju se popraviti sljedece pésmes
Pésm a iz Taljanske. (К. V.)
Vu Rumunjskoj zemljí. (K. J. i T. I.)
Pésm a iz Taljanske zemlje. (B. J.)
Óva pésm a je spfsana. (N. F.)
Pésem vojaöka. (V. N.)
Pésem junaóka iz óeeke zemlje. (R. L.) |
izmod ovih pésmah su nekoje dobro sloiene, all n.s* 

su vu njih nőve miseli vu drugih su lépc miseli. ali niti 
redi, niti pák rimi nesu takvi, da bi se popraviti mogli,

Jesu i tak ve реете, kője su tak zloéesto napieane, 
da jih nemremo preöitati. Zbog toga bi prosili, naj se svaki 
trsi tak izpisati svoju pésmu, da budemo ju preéitati mogli.

Drugim vnogira, od kojib smo pésme dobili budemp 
drugda odgovor dali.

Svim skup lépi posdrav! (M. J.)
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Magyarul ős németül s t e n o g r a f á l n i ' ^
tud« gyakorlott Sapunov nadomjestak

za pranje rublja, izvraio ье pjeni i nadmaSuje eve do 
gada u proraetu naűazeée tvorine. 1 omot sa 5 ke.

a  В ___ M _______ Л Я  К 12—, 1 omot ea 10 kg. К 23’—. Prodayaoci dobi-
B ^ É  В  B B  M  vaju popust kod naxuöbe - jele Skrinje, koja eadrlajc

I f l  B ^ S  f l ^ B  f l  f l  ^ ^ B  В  В  ^ ^ B  250 Komada. M ineralni bijeli s a p u n  za pranje
S V  ruke i finijeg riblja 3 omot 32 komada К 14‘—.

T o lle tn i s a p u n  n a d o m je s ta k  u raznim bojama 
4 a  fW ß tA a ö o l f A l v ó t A t ík  mirisom 1 omot 32 komada К 18—. T o ile tn í
JO  U Z Ö ttJö ö c I lo lV u b o L l i l  s a p u n  s a  flnim  m irisom  ruíiöaate bője 1

omot 24 velika komada X 18 —. Razaáiljanje pouzeéem. 
M ■ ■» np. -w-m ■■■■» ti“̂ i т~ш í ’í  pC kod vcée o&TUube txeba polovicu iznosa u nap red pri *

f i i  |-T  H . Ь  h  И , I-? r j  J L  м А f i l l  poslati. Najmanja saruiba od svaké vreti jedan omot.
O V 1 1 J J 1  J  1 J I 1  1 1 - l J t í k M /  M. JU N K E R , zavodza ekeport, Zagreb, 42.,

irodájában.

W w w < 3 5 > W < 3 C H 3 5 > W W
Egy használt, de jó karban levő

M É M
m egvételre kerestetik . — Cím a 

kiadóhivatalban.

Kázidarálákat Ruine M e ,
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 ,  р Ц и д е ,  s e é k a r e .  m a r i n e  z a  
k u k o r i c a m o r z s o l ó k a t ,  e k é k e t ,  r e p o  r e z a t i , v i t t e ,  m a r i n e  z a  
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 u r u z u  r u k d j j i t i ,  m a S i n e  z a  s e -  
k a s z á k a t ,  a r a t ó g é p e k e t  és min- i a t i ,  m a S i a e  z a  m l a t i t i ,  k o s e ,  denfajla m e z ő g a z d a s á g i  e s z k ö z  m á s t  n e  z a  k o s i i i  i svakojaóko
z ő k e t  szállít a legerősebb és legolcsóbb g o s p o d a r s k o  o r a k j e  vu najfaleői kivitelben céni *r2i
Lukács Lajos és Társa Lukács Lajos és Társa

Budapest, VI., Podmaniczky-utca 20. Budapest, VI., Podmaniczky-utca 20.
(Gyár-utca sarok.) (Gyár-utca sarok.)Mezőgazdasági gíp: műszaki elektro- gospodarskoga oruzja Stacuntechnikai üzlete.

T e le fo n  interurbán 5 1 -3 3 . T e le fo n  interurban 5 1 - 3 3 .

Legújabban megjelent könyvek

rendkívül érdekes olvasmányok
továbbá

S  zenemű újdonságok
állandóan kaphatók:

Fischel Fíilöp (Strausz Sándor) könyv- és papirktreskedésében
Csáktornyán.

W ILH . F. TIE FE N B A C H
Skladiste na vellko austr. I njemackih 
tvornlca kemicko-tehnickih prolzvodnja

O s i j e k  I. (S la v o n ija .)  

Preporuca:
Strojna ulja* Tow ot masti, 

Zylinder ülje, firnisa, 
terpentlnereatza. 

kólómaza, vaselina.
lakova, bója,

I» laetila za cipele,
[voeka za poatolare, bője 
eve vrsti za bójád lean je 
sukna i dr, u tu struku 

spadajuőa yrsti robe. 
е-io Cljenik sa ljem  na zahtjev 1Nyomatott Fischel Fülöp iStraues Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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