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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer
kesztőség nevére küldendő.
K ia d ó h iv a t a l:
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dyak, nyiltterek és hirdetések.
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ritkaságok közé, vagy a gazdasági érdekkö
rök kolliziójából veszi eredetét vagy pedig
a vendetta (vérbosszú) jellegével bir, amenynyiben az egyik törzsnek tagja vagy tagjai
megölték vagy kifosztották a másik törzs
hozzátartozóit.
A legtöbb esetben ennek a megtorlandó
igazságtalanságnak az oka szintén veszélyez
tetett gazdasági érdekekből származik. A szük
ségtől indíttatva, valamely hatalmasabb ellen
féltől régi helyéből kiszorítva, vagy a termé
szetes szaporodás következtében egy másik
törzs tovább menni vagy terjeszkedni óhajt
ván, a régebben ott lakó törzs területére
lép, ott próbálja élelmét, vadászat vagy ha
lászat által megszerezni. A régebben ottlakó
törzs számára ez, egy modern amerikai ki
fejezést használva, undesirable immigration.
Magánjogi intézmények híjában tehát rend
szerint bírókra kelnek. Az egyik a területet
rés nulliusnak tekinti, melyet ő is kihasz
nálni kíván, a másik szerzett jogainak sé
relmét félti és a betolakodást erőszakkal el
távolítani iparkodik. Ha nem tudnak meg
egyezni, mert rendszerint egyik fél sem akar
engedni, az erőnek vagyis háborúnak kell
eldöntenie, kinek legyen joga azon a terü
leten tovább is maradnia, vagy ott rendel
keznie.
Az erőviszonyok arányától függ, vájjon
a gyengébb törzs teljesen megsemmisül, el
menekül e, vagy az erősebbnek meghódol s
mintegy beléje olvad; ha pedig csaknem
egyenlők az erők, szövetségestársakká lesz
nek. Rendszerint csak a szomorú tapaszta
latok viszik az embereket arra a belátásra,
hogy a háborúságot és harcot csak szövet
kezés és társulás által lehet elkerülni.
A mi rohamosan előretörtető technikai
kultúránknak és mind nagyobb területeket
behálózó kereskedelmünknek szüksége van
egy magasabbrendű, az eddigi álhmalakulá-

soknál kiterjedtebb »szervezeti keresetre.« S
talán ez is egyik oka a most dúló háború
nak is. Miként a múlt század háborúi létre
hozták az egyesült Németországot, az Unita
Itáliát, miként az amerikai war of secession
kialakította az Egyesült Államok erős egy
ségét, igy talán a mostani világbarc is egy
fejlettebb alakulatra fog vezetni.

A háború és jövő kötelességünk.
Irta: Dr. G iessw ein S á n d or.

A békeség szent ünnepe is a háború
jegyében folyt le. De noha még teljes hév
vel dúl a háború, előbb-utóbb mégis aktuá
lissá lesz a béke kérdése. A háború nem
más, mint a nemzetközi vagy mondjuk ál
lamközi egyensúly megzavarása, miként a
szélvész és förgeteg a Jégrétegek egyensú
lyának a megbomlása. S a most dúló há
ború is annak a jele, hogy ezidőszerint, saj
nos, még nem rendelkezünk oly nemzetközi
intézménnyel, mely az államok közötti egyen
súlyt erőszak nélkül helyre tudná állítani.
De azért a szociológiai tények vizsgálatából
fakadó meggyőződésem, hogy a mostani há
ború is egy lépéssel előbbre fogja vinni a
megoldását annak a problémának, mely a
nemzetközi érdekösszeülközéseknek nemzet
közi jog alapján, tehát fegyveres beavatko
zás nélkül való kiegyenlítését könnyebben
megvalósíthatóvá teszi.
így volt ez eddig minden háborúnál s
azért igy kell ennek lennie, talán fokozot
tabb mértékben a mostani világháborúnál
is. A mindig nagyobb mértékben előreha
ladó szövetkezés és a nemzetközi jogintéz
mények fejlődése egy nem közvetlen, legtöbbnyire nem is szándékolt következménye,
mintegy mellékterménye a háborúknak.
A modern szociológia az ő analógiáit
különös előszeretettel — és bizonyos egy
oldalúsággal — a primitiv népek szokásai
ból és életviszonyaiból szokta meríteni. S a
háborút is, mint szociológiai jelenséget esze
rint ítéli meg.
Miből származik a háború primitiv tör
zseknél és mi annak az eredménye ?
Tényleg az a permanens hadi állapot,
mely a primitiv népeknél nem tartozik a

Az 1866-i háború döntötte el azt, hogy
a német egység kialakulásában Poroszorszá
got illesse a vezető szerep, amely aztán már
az 1870-iki háborúban előbbi ellenfeleinek
egy jó részével közösen küzdött a franciák
ellen a másik ellenfélnek, Ausztria-Magyarországnak jóakaró semlegessége mellett. Az
1866-iki ellenfelek azonban a mostani küz
delem idejében lettek csak igazán egybefor
rasztva, midőn már nemcsak egymás mel
lett, hanem úgyszólván egybe elegyedve har
col német, osztrák és magyar.
A másik oldalon régi riválisok, mint
orosz és angol, sőt az elmúlt évtized két
leghevesebb ellenfele, akik addig a hadvise
lés dimenziójának első rekkordját érték el,
orosz és japán, egy táborban vannak.
A jövő problémája talán az lesz, még
találni azt a tengelyt, amely körül a mos
tani ellenfelek is szorosabb nexusba léphes
senek egymással A tartós békét leginkább e
problémának helyes megoldása biztosíthatná.
Ha a háború csak azt hozná magával,
hogy a mappákat át kell javítani s hogy az
egyik fél a másiknak hadi kárpótlást fizet
— akkor ez az emberi életnek és magának
az emberi méltóságnak szörnyű lebecsülése.
És ha a háborúnak más eredménye nincs,
akkor ez emberi hetakombákat nem szabad
a föld színén megtűrni. Ha már folynia kell
patakokban a sok embervérnek, ha a Haza
reményeinek százezrei legszebb korukban
elpusztulnak, ennek a tömérdek áldozatnak

A szélroham meg megrázza gályákból fakóit leggyorsabban szaladjak a balszárnyra és tudjam
kis kunyhóm födelét, mintha mondaná: »Ne aludj, meg, hogy mi történt ott ? És amilyen gyorsan
csak lehet, hozzak onnan jelentést!
figyelj! Dolgod Fesz még ma, hát ébren légy« !
Gyarmati József alsódomborui áll. isk. tanító
Én futva igyekeztem a nevezett szárny feléi
Megnézem órámat. Éjfél után fél 4 óra van. —
ismét megszólalt. Múltkori levele, mely általános
ahol
már vigan fűtyörésztek a kis, éles, üveghangú
A lövészárkokban mindenütt csendeség, csak néha
érdeklődést keltett, ennek a levélnek a közzététe
orosz
golyók ! A vaksötét éjben gyakran belebuk
ad le a figyelő poszt egy-egy lövést, jelezve, hogy
lére is késztet. A kárpáti küzdelmek egyik epizód
tam egy-egy vízzel telt gödörbe, de ezt föl sem
ébren van és figyel!
ját eleveníti fel benne Gyarmati József, melyből
véve, igyekeztem célom felé I
Fázom, didergem ! Nedves ruhám testemhez
kifolyólag 6 maga kórházba került. A levél kö
Ott már nagy munka folyt! — Az oroszok
tapad ! Könvökte támaszkodom, s haza száll min
vetkezőképen hangzik:
den gondolatom és sóhajom az én Szeretteimhez! — a völgyben előre nyomultak, a sötét éj leple alatt,
Igen tisztelt Igazgató U r!
Most ók mily édesen, nyugodtan alusznak otthon ! — s balszárnyunkat oldalba támadták ! Dacára a
A feltámadás szép napját kórházban töltöm, Milyen megnyugtató, boldog érzés is az a sok szen túlerőnek (az oroszok 6-os sorban vonultak föl)
mint lábadozó b e te g ! — Már annyira jól érzem vedés közepette, ha az ember, családját biztos he katonáink kitűnően állták helyüket. A harc elke
magamat, hogy biztos reményem van, hogy nem lyen, meleg otthonban tu d ja ?! Könnyebben viseli seredett s heves volt. 30 lépésről szemlélem a
küzdelmet: majd laufsritt, s rohanok kapitányomhoz!
ő maga is a szenvedést.
sokára elhagyhatom a kórházat.
Ó azonban már a jobb szárnyon van a 16Szíves engedelmével leírom névnapom éjsza
Ilyen és ehez hasonló gondolatok foglalkoz
árokban s utasításait osztogatja! Jelentem neki a
káján, március 19-én, történt orosz támadást, ahol i tattak névnapom éjjelén, március 19 én.
történteket. 6 szó nélkül bólint fejével s előre
betegségemet is szereztem.
Nem sokáig tartott azonban ábrándozásom, mutat. Alig 800 lépésrp előttünk, mint egy pisz
Naplómból. 191o. III. 19.
mert heves puskaropogás és zűrzavaros lárma kos szürke felhő, közeledik egy nagy széles tömeg.
Átázott ruhában, zöld fenyőgalyakon fekszem ! hallatszott balszárnyunkról, amely a hegy Ipjtöjén
Az ellenség az egész hegyhátat megrohanta í
Az elmúlt napok fáradalmai nagyon kimerítettek, húzódott le a völgybe !
Na, nemsokára nekünk is melegünk lesz,
Azonnal fölugrottam, s kapitányomhoz siet
s most bágyadt és álmos vagyok !
Dekungorn falán lassú nehéz cseppekben pe- j tem, hogy fölköltsem ! (Ezen éjjel én voltam szol- mondtam szomszédomnak !
Mindenki fegyverét vizsgálja, hogy rendben
reg le a megolvadt hópehely, bár kivűl metsző gálattételre hozzá rendelve.) Kapitányom az első
szóra fölébredt és parancsot adott, hogy a lehető van-e? Majd muníciót készít maga elé, hogy kézhideg szél hordja a havat.

Az északi harctérről.
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és odaadásnak más gyümölcsöt is kell te
remnie. Ideális javakat is kell hoznia; a jog
állapot, népszabadság megszilárdítására kell
szolgálnia.
Akik künn a csatamezön fáradnak,
szenvednek, nélkülöznek és vért ontanak,
az áldozatot a Haza javára felajánlják —
minekünk, kik itthon maradtunk, az a szent
kötelességünk:őrködjünk, elmélkedjünk, gon
dolkodjunk, beszéljünk, dolgozzunk, hogy ez
az áldozat hiábavaló ne legyen. Félmunkát
végeznek, ha Hazánknak és az emberiségnek
ideális javakat nem tudnak biztosítani.
Mikor nemzetünk hősei idegen földön
fáradnak, szenvednek, véreznek, a magyar
vitézség és lovagiasság hírét jóbarát és el
lenség által megbámultalják, mi, a szellemi
munka emberei itthon nem lehelünk tétle
nek. A statisztika azt mutatja, hogy a hősi
halált hallak és sebesültek számában a ma
gyarok percent száma a szövetséges hadak,
többi nemzeteinek arányszámát felülmúlja.
Legyen résen a magyar szellemi munka is,
hogy a mi hozzájárulásunkkal és érezhető
közreműködésünkkel a mostani világhábo
rúból szövetségi konstelláció kialakuljon, mely
az áldásos világbékének és az általános kulturfejlődésnek biztosítéka lehet.

MURAKÖZ
»Au Controle Général de Postes ä Berne«,
Szerbiába »Külföldi postautalványok kicse
rélő hivatala Budapest« címmel. A címzett
nevét a szelvény hátoldalára kell feljegyezni,
ide kell természetesen a rendeltetési helyet
is írni. Az utalvány szelvényére közleményt
írni nem szabad.
Csomagokban (6 kg-ig) csak ruha, fe
hérnemű s egyéb személyes használatra szánt
tárgyak szállíthatók. A csomagokért, melyek
ben írásbeli közlemények nem küldhetők, a
posta felelőséget nem vállal; azok egyébiránt
a felvevő postán fel is bonthatók. A külde
mények viaszkosvászonban vagy faládában
adandók fel. A cím erre írandó.
Táviratok Oroszországba é9 Szerbiába
Románián át adhatók fel, németül — kár
térítési igény nélkül. Oroszországba egy szó
díja 33, Szerbiába 18 fillér.
Bizonytalan esetekben a Budapesten
székelő »Hadifoglyok gyámolító és tudósító
hivatala« (IX. Üllői út 1) készséggel nyújt
és szerez be felvilágosítást hadifogságba esett
honfitársaink hol- és hogylétéről.

K Ü L Ö N F É L É K .

— Kinevezés. A m. kir. pénzügymi
Minél nagyobb lesz a részünk ebben a
szellemi munkában és küzdelemben, annál niszter Karczag Béla perlaki pénzügyi szám
nagyobb súlya lesz Hazánknak, nemzetünk ellenőrt a IX. fizetési osztályba pénzügyi
számvizsgálóvá nevezte ki.
nek a jövő formációiban.
— Áthelyezés. A m. kir. igazságügyminiszter Gudlin Ferencz Ipolysági kir. tör
Levelezés a hadifoglyokkal.
vényszéki írnokot a perlaki kir. járásbíró
sághoz helyezte át.
A hadifoglyokkal postaküldemények a
— Halálozás. Özv. Tamás Istvánná,
következő feltételek mellett válthatók: A
hadifoglyoknak szóló postai küldemények szül. Fatér Klára úrasszony, f. hó 10-én
mind díjmentesek ezzel a felírással »Pour délután, 81 éves korában, Nagykanizsán rö
prisonnier de guerre«. Oroszországba, Szer vid szenvedés után elhunyt. Az általános
biába stb. közönséges nyitott levelek és lev. la tiszteletnek örvendett tisztes matrónában dr.
pok küldhetők. A címzés franciául vagy néme Tamás János nagykanizsai ügyvéd édesany
tül történjék. A tábori lev. lapon fölül van a ját siratja. Nyugodjék békében!
— Katonatemetés. Ifj Simon Lajos 48.
feladó neve és lakása; alatta feltűnő írással:
Pour prisonnier de guerre s ez alalt a fo gyalogezredbeli katonát, kinek haláláról múlt
goly címe, rangja és a csapattest, melyben számunkban megemlékeztünk, szülői Gyön
legutoljára szolgált. Legalul pedig (ha tudja) gyösről, ahol meghalt, hazahozatlák. Teme
a tartózkodási hely és ország (pl. Omsk, tése múlt vasárnap volt a kath. temető ha
Akmoiinsk, Sibirien); (ha nem tudja) Sibi lottasházából igen nagy közönség részvétele
rien, vagy Russland stb. A levélen a feladó mellett délután 5 órakor.
neve hátul van.
— Április II. A 48 as törvények szen
Pénz (200 K-ig) csak frankban adható tesítése évfordulójának ünnepe volt április
fel — nemzetközi utalványon. Oroszországba 11-én. A hivatalos helyiségeket e napon
nél legyen, mert csak a gyors tüzelés fogja ki
egyenlíteni az egyenlőtlen erőket.
A jobbszárnyon, az erdőben, is megindult
már a tüzelés. Még néhány perc s mi is hozzáfo
gunk az aratáshoz. Salvenokkal üdvözöljük a ko
rai vendégeket. Már az első karton elhasználása
után jól lehet látni, hogy bomlik az ellenség zárt
sora. Gomolyog, hullámzik, inog ide-oda. — Jól
bele találtunk.
300 lépésre lehetnek már csak. Most gyor
sabb tempóban jönnek. Mi, amily gyorsan csak
tudunk, — lövünk. Izgalmunk elmúlt már, nyu
godtan célzunk.
150 lépésnél már ordítoznak, hűl láznak. Ez
a lárma inkább csak arra jó, hogy önmagukat
bátorítsák, mert minket ugyan meg nem félemlí
tenek.
Néha egy-egy gyorslábú és merészebb altiszt
jük előre fut drótvágó ollóval, hogy utat vágjon
a szeges drótsövényen. Persze még oda sem ér,
már elbukik. Biztos a találásunk, mert hiszen egé
szen közel vannak.
Kiugrálunk a vizes dekungból s a drótnál
várjuk ő k e t! Gyertek csak ! Szúrni nem is érde
mes. Jobban kézről van, ha a fegyver boldogabb
végét fogjuk s úgy küldjük a másvilágra.

A küzdelem rövid, de h ev es! Egész sereg
halott és sebesült körülöttünk ! Aki még megma
rad, az összetett kézzel könyörög irgalomért. A
fegyverteleneket összeszedjük s hátra küldjük. —
A többi pedig vagy fut, vagy m eghal!
Már befejeződik a harc, csak itt-ott verek
szik még egy-egy kis c s o p o r t!
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fellobogózták s a róm. kath. templomban 11
órakor hivatalos istentisztelet vblt, melyen
az iskolák s a hatóságok képviselői is meg
jelentek.
— Időjóslás. A Meteor szerint holnap hi
deg lesz, tömörült napfoltok megjelenése ese
tére fagy is várható. Április 22. szeles, 26
és 30-ika körül több csapadék érvényesül.
— Kórházvizsgálat. Kövesdi Boér Gusz
táv m. kir. honvédezredes e hó 13-án a
helybeli tartalék és póttartalék kórházakat
meglátogatván, a tapasztalt rend fölött meg
elégedését nyilvánította.

— Hősi halál. A legendás idők hősei,
sajnos, csak szaporodnak. Al^g múlik el hét,
hogy egy-egy hős vitézünk fájdalmat okozó
haláláról meg ne emlékezzünk. Most is el
siratunk egy muraközi fiút, Lisziák Aladár,
perlaki születési IV. éves joghallgatót, aki
mini a 3-ik budapesti bosnyák gyalogezred
egyéves önkéntes tizedese, a Kárpátokban
dúló harcok közben szerzett sebe következ
tében kéthavi szenvedés után a budapesti
XVI. helyőrségi kórházban, 24 éves korában,
kiszenv^dett. Lisziák Aladárt veséjén találta
a golyó egyik februári csatában s halálos
sebet ejtett rajta. Operáció s a leggondosabb
ápolás sem segíthetett az iíju hősön, aki igy
tüdővérzéstöl komplikálódott vesetályog k ö
vetkeztében e hó 6-án nemes lelkét kile
helte. A Hazáért meghalt Lisziák Aladárt
április 10-én d. u 2 órakor temették el
Budapesten. Lisziák Jenő perlaki járásbirósági tisztviselő fiát siratja a korán elhúnyt
fiatal vitézben. Nyugodjék békében!
— Üdítőállomásra adakoztak: Scharmatz Regina befőtt, piskóta, 300 cigaretta
és 20 K, Zakál Henrikné 200 cigaretta, Va
súti tisztviselők 20 kg. kockacukor. Köszö
nettel Szalmay V. К. E. elnök.
— Választmányi gyűlés. A törvényha
tósági bizottság f. évi május hó 10-iki ren
des közgyűlésének előkészítése tárgyában az
állandó választmány április hó 23-án és
május hó 3 án délelőtt 9 és fél órakor Za
laegerszegen, a vármegyeház termében gyű
lést tart.
— Tüzek Csáktornyán. A múlt héten
egyszerre két kisebb tűzeset is támadt Csák
tornyán Vasárnap kora reggel a Ferenc Jó
zsef lovassági laktanya volt kanlinhelyiségében levő konyhában mennyezetgerenda
tűz fordult elő. A tűz akként keletkezett,
közetből sértetlenül került ki s egy golyó sem ta
lált el, azt most levette lábáról a kórl — Lázas
és kimerült voltam, elküldték hát a kórházba.
Most itt, a béke és nyugalom honában, csen
desen fekszem ágyamban ! — Lelki szemeim előtt
egyenkint vonulnak el az elmúlt hónapok sok
nagyszerű küzdelmei és véres napjai. — Sok ezer
formában leselkedett rám a halál, de az a Min
denható, ki fölöttünk lakik, s kinek tudta nélkül
még egy kis bogár sem pusztulhat el, nem hagyott
el engem sem, s kihozta a golyózáporból annak
a hat kis apróságnak gondozó apját, akik otthon
jó mamájuk körül gyermeki gondtalansággal ját
szadozva, ártatlan lélekkel kérdezik : »Mama, hát
a papa már nincs a Tájpátokban ?« »Akkor miért
nem jön haza?«

De dereng a fény, pirkad m á r ! A harcba
beleszólnak most az ágyuk i s ! — Sivítva, rekedt
bőgéssel csapódik le hátunk mögött az első grá
nát ! Az elsőt a többi 10— 20 követi. Shrapnellek
robbannak szét fejünk fö lö tt!
Egy ostoba gránátssilánk leteríti vitéz kapi
tányomat. Elviszik a sanítécek, de még visszaszól
nagy fájdalmában is: »Fiuk, csak kitartani! Mienk
a győzelem, csak legyen mindig elég m uníció!«
Türelem — kis angyalkáim! Talán . . . talán ...
A harcnak is vége van már. Összeomlott a
nemsokára ! !
nagy támadás, a mi ellenállásunkon !
Fogadja igaz nagyrabecsülésem őszinte nyil
Sok halott és sebesült, s mintegy 400 fogoly
vánítását.
a zsákmány.
Nagyságos Asszony kezeit csókolva vagyok
Most már a nagy munka után le is pihen
Miskolc, 1915. ápril. 4.
hetnék, ha nem volnék beteg. — A térdig érő
vízben s nedves ruhámban nagyon áthültem !
kiváló tisztelettel
Rosszul érzem magara, hát elmegyek a Hílfplatzra!
G y a rm a ti J ó z s e f.
Aki oly hosszú küzdelmek után, oly sok üt
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sen szociális érzékű köztisztviselőt állított a kormány beterjeszti-e a költségvetési ja
sorompóba, hogy a háborúszülte özvegyeken vaslatot, vagy pedig julius elsejétől 1916.
és árvákon segítsen. Harmat Nándor liget január elsejéig terjedő időre hat havi indemvári körjegyző ez érdemben a következő nítást kér. Valószínűleg ez utóbbi fog történni.
javaslatot tette Zalavármegye árvaszékéhez:
— Elfogytak a vetőmagok. A földmive•Tisztelettel javaslom, keresse meg az árva lésügyi minisztérium intézkedése folytán a
szék a vármegyebeli jegyzőket és királyi Magyar Mezőgazdák Szövetkezete a minisz
közjegyzőket, úgyszintén ezek kamaráját, il térium megbízásából forgalomba hozott ve
letve egyesületét, hogy a háborúban, vagy tőmagvakra további megrendeléseket nem
ennek fáradalmaiban elhalt katonák hagya fogadhat el, mert a rendelkezésre állott kész
tékát ingyen leltározzák és tárgyalják, ott letek egészen elfogytak.
ahol a hátrahagyott özvegyek és árvák lét
— Rendelet a korpáról. A föídmiveiésérdeke ezt megkívánja. Hiszen ezek az el ügyi miniszter rendeletet adott ki, amely
halálozások úgy is rendkívüliek s igy az ben újból szabályozza a korpa forgalomba
erről való lemondást nem érezzük meg, bocsátását. E szerint vámőrlő malomvállala
mert nem egy megszokott jövedelemtől e- tok, amelyek lisztet, vagy őrleményt bérért
sünk el, hanem egy nem reméltről lemon kizárólag az őröltető félnek házi szükségle
dunk. Nem hiszem, hogy akadna valaki, a tére állítanak és lisztet, vagy egyéb őrleményt
ki annyira hazafiatlan és kapzsi volna, hogy eladásra nem őrölnek, az előállított korpát
ezt megtagadná. Hiez minket védett az ele tartoznak az őröltetőnek kiszolgáltatni. Min
— Állandó mozi. A Heinrich-féle ál
sett, tehát adósai vagyunk. Hej de nagyon den má9 malomvállalat az 1915. április hó
landó mozgó színház mai előadásainak mű
sokkal!« Zalavármegye árvaszéke a haza elsejétől kezdve előállított korpát és minden
sora : Háborús aktualitások; Detektiv a mel
fias érzülettől sugalt előterjesztést teljes mér nemű egyéb őrlési hulladékot csak a gazda
lényzsebben (vígjáték); Tilos a dohányzás
tékben méltányolván, azt úgy a zalavárme- sági felügyelőségek által kiállított utalvány
(humoros); A tábornok tévedése (humoros);
gyei kir. közjegyzőknek, mint a községi és ellenében és csak az utalványban megjelölt
Fürdőkaland; Egy szenvedélyes asszony (drá
mennyiség erejéig adhat el.
körjegyzőknek szíves figyelmébe ajánlja.
ma 3 felvonásban). Az előadás d. u. 6 s
— Vöröskereszt válaszoe levelező lapok.
— A háború. A legádázabb és legvé
este 8 7 i órakor kezdődik.
resebb harcok a múlt héten a Kárpátokban A magyar szent korona országainak Vörös
— A3 7 — 42-eeek sorozása. Az „öregek“ folytak. Az orosz minden erejét megfeszí keresztegylete által létesített tudósító-iroda
sorozása megtörtént Az állítók kijelentése
tette, hogy kárpáti frontunkat áttörje. Ez a háborúban megbetegedett és megsebesült
szerint: szép eredménnyel. A beválottak ré azonban nem sikerült. A német déli hadse katonák tartózkodási helyéről, betegségük
széről lelkes hangulatot tapasztaltunk. Ök reg erélyes, haláltmegvető támogatása mel vagy megsebesülésük minőségéről, illetőleg
Is bizony úgy kitűzték a kokárdát s visel lett az orosz ofTenzivát megállítanunk sike halálukról vagy eltűnésükről a tudakozó kö
ték büszkén mellükön, kalapjukon, mint rült. A nyugati szakaszon az oroszoknak az zönségnek díjmentesen sd értesítést. A m.
fiatalabb kollegáik. Dal is volt bőven. Nem Ondóvá é9 Labore völgyében nagy erőkkel kir. posta viszont maga részéről azzal moz
egy buzási adófizető polgár énekelte végig megkísérelt áttörése óta, amely a húsvéti dítja elő a tudósító-iroda czélját és könyíti
az utcát s áradozott babájáról, gerlepárjáról. csatában az ellenségnek iszonyú veszteségei meg az érdekelt közönség munkáját, hogy
Csáktornyáról is sokan váltak be. Bevált mellett teljesen meghiúsult, több napig nem egyenesen erre a czélra alkalmas válaszos
Bertin Gusztáv vezető kir. járásbiró, Schwarz volt harc. A Virva és az uzsoki szoros közti levelezőlapokat bocsájtott ki, amely levele
Lajos dr. ügyvéd, Heissenberger Ferenc grófi szakaszon álló csapataink az utolsó napok zőlapoknak az a része, amelyen >A magyar
főerdész, Katz Lipót izr. kántor; a kereske
folyamán minden támadást visszavertek. Az vöröskereszt tudósító irodája« czimén a tu
dők közül Weisz Sándor, Hirschsohn Nán uzsoki szorostól északra jelentékeny sike dakozódás történik, 5 filléres postabélyeggel
dor stb.
rekre mutathatunk. Tucholkától északra si van ellátva, míg az iroda által adandó vá
— Hangok a hadifogságból. Horváth került szövetséges seregünknek több állást lasz számára szánt válaszlap díjmentes. A
Antal, a Csáktornyái kir. adóhivatal főtisztje, elfoglalni és foglyokat ejteni. Ezzel az egész közönség tehát, midőn hadbavonult hozzá
a mozgósításkor Szerbiába került le mint kárpáti vonalon megakadt az orosz előnyo tartozóinak sorsáról felvilágosítást kíván sze
tartalékos hadnagy. Januárban a Kárpátokba mulás. Most az oroszok pihennek; mi is rezni, legczélszerübben ezt a levelezőlapot
vezényelték, ahol februárban oroszfogságba pihenünk, mert kénytelenek vagyunk vele használja, a mely bármely postahivatalnál,
került. Felesége április 10-én kapta első az ismét télire fordult rossz időjárás foly valamint a bélyegárusítóknál 5 fillérért kap
kártyáját, melyet Horváth Antal március 1-i tán, mely erősen akadályozza a hadműve ható
kelettel Worojba nevű városból menesztett leteket, sajnos, a mi hátrányunkra. A kár
— A »Vasárnapi Újság« képei között nagy
Csáktornyára. A levél szerint Horváth Antal páti döntő jellegű harcok fényes sikerei feltűnést keltettek a Przemysl éléstáré vonatkozó
képek,
de a többi kép is, a kárpáti és az orosz
a levél írásakor Worojbában étkezett és on hadseregünknek, annál is inkább, mert ezek
lengyelországi harcokból, megannyi áj érdekesség.
nan Nisni Nowgorodon keresztül Kazánba ben a harcokban az oroszok — saját hiva Szépirodalmi olvasm ányok: Szemere György és
volt menendő. Most azonban Omskban (Ak- talos bevallásuk szerint — 180 ezer halot Strug András regénye. Szőllősi Zsigmond tárczája.
molinsk) tartózkodik Szibériában. A levél tat s kétszázezernél több sebesültet veszítet Egyéb közlemények: a háború napjai s a rendes
szerint, mely Csáktornyára e hó 13-án ér tek s hozzá 10 ezernél több foglyot is. heti rov a tok : Irodalom és művészet, Sakkjáték,
kezett, Horváth Antal egészséges s nincs Eszerint a Przemyslnél felszabadult orosz Halálozás stb. A »Vasárnapi Újság* előfizetési
ára negyedévre ö t k o r o n a , a »Világkróniká«megsebesülve.
hadsereg a kárpáti harcokban szépen meg val együtt h a t k o r o n a . (Bödapest, IV. kér,
— Hólyagos himlőjárvány. Alsómura őrlődött. — Az északi harctéren szünetel Egvetem-utoa 4.)
közt komoly veszedelem fenyegeti e járvány nek a hadműveletek a beállott kedvezőtlen
révén. Főfészke Muraszentmária, de onnét időjárás miatt. — A nyugati harctéren a
már terjed. Elhurcolták már Muravid, Liget- franciák ismét ofTenzivát kezdtek, de minden
Köszönetnyilvánítás.
vár, Drávasiklós és Drávaegyházára. A mu- támadásuk csak fogyasztja erőiket minden
Szeretett felejthetetlen jó Lajos
raszentmáriak közt sok s az egy drávasik- további előny nélkül. — A Dardanelláknál
fiunk és testvérünk elhunyta alkalmá
lósi (13 án meghalt) eset feltűnően súlyosak. az antant az ostromot beszüntette. Az erőre
val oly nagyarányú együttérzéssel ke
A többi enyhe himlőcs. A járvány elfojtása szükség van Egyptomban, ahol az előnyo
restek fel embertársaink, hegy külön
érdekében a fertőzött községekben dr. Halász muló török hadsereg az angol érdekeket
külön képtelenek vagyunk ezt megkö
Miksa vármegyei h. főorvos, Árvay Lajos nagyon veszélyezteti. — A Kaukázusban is
szönni. Azon a tudaton kívül, hogy
alispán majd később dr. Hollender közegész keményen folyik a harc, ahol szintén sike
mérhetetlen veszteségünket szeretett ha
ségügyi felügyelő személyesen intézkedtek. resen küzd a török katonaság.
zánk kívánta tőlünk, ezen részfvétmegAz alispán a ligetvári körjegyzőnek helyes
— A képviselőház uj ülésszaka. A kép
nyilatkozás is s^glf nagy fájdalmunk
intézkedéseit megköszönte.
viselőház uj ülésszaka e hó 19 én nyílik
elviselésében. Hálásan köszönjük m n— A háborúban elesettek árváinak meg. Az első ülés formális lesz, a további
denkinek! .
gyámolítasa. Az erős hazafias érzés, mely a nyolc ülésnapon komoly, érdekes és értékes
Csáktornya, 1915 április 16.
magyar társadalom minden rétegét a hábo- viták várhatók. Az ülésszak két legfontosabb
Simon Lajos és családja.
ruülöíle sebek gyógyítására késztel, eg y !tárgya: a költségvetés és a mandátumok
külömben is humánusan gondolkozó s erő- meghosszabbítása Még nincs eldöntve, hogy

hogy a kéménybe beépített mennyezetgerenda
az erős tüzelés következtében már napokkal
előbb tűzet fogott, ott lappangva továbbter
jedt, mígnem vasárnap reggel a mennyeze
ten is átharapódzva idejekorán észrevételen
s rövidesen el is fojtatott. A kár itt mintegy
1000 K. — A másik tűzeset pedig szerdán
délelőtt a Gráner Testvérek lelkén levő bőrzsirgyártó helyiségben ütött ki. Ugyanis az
olvasztó katlanba valaki gondatlanságból ti
res faskatulyákat dobott, s a nagy tüzelés
következtében a skatulyák meggyuladtak,
ezektől a bőrzsir is lángra lobbant s lángbaborult a tetőzet egy kis része is. A tűzet
a bázbeliek csakhamar lokalizálták,úgy,hogy
a gyorsan megjelent tűzoltók targonca-fecs
kendőjének már alig akadt valami dolga. A
kár itt körülbelül 100 K. Biztosítva mindkét
helyiség volt.
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Predplataa oina )•:

Sve poäiljke, kaj se tiőe zadr2aja novinah, se im^jn poslati na ime uredniki vu
Csáktornya

Na celo le t o ........... 8 kor.
Na pol leta .............4 kor.
Na őetvert leta . . . 2 kor.
Pojedini broji koStaju 20 fill

Izdateljstvo:
knjif&ra S tra n sz S a n d o ra
кшт se predplate i obznane

na horvatskom i magjarskom jeziku iziazeöi druitveni, znanstveni I povuőljlvi Hat za púk

podiljaju.

Izla zi s v a k i t j e d e n j e d e n k r a t i t o : s v a k u n e d e l ju .

Odfjovorm urednik:

Saradniki:

____________ Z R Í N Y I K Á R O L Y . ____________ P A T A K I V I K T O R i S R Á Y F E R E N C Z .

Obznane ее poleg pegodbe I fal
raSunaJu.

IidatelJ i vlaatnik

S T R A U S Z S Á N D O R . _________

Nemreju nas neprjatelji obiadati.
Nemamo se kaj bojati od neprijateljah. - Mi vnogo bolje stojimo, как
oni. - Opet növi dobicki pri karpatskih planinah. - V u vuzmenili svetkov je rus do 5 0 jezer vojnikov izgubil svegaskupa.
Velika karpatska bitka. - Rusi vu Kárpáti cetiristo hiljada ljudstva su
sgubili. - Karlj i sto let star poljodelavec. Serbija ne ufa jurisaii. - Nemei
vu Francuzkim. - Obkoljeni regiiftenti. - V u Dukla klaujeu petdeset
hiljada ljudstva su sgubili rusi. - Nasi Aritezi.

Kall stojimo na bojnom polju?
(M. J .) Bojni dovezdadnji poslédki su
nádim neprijateljem dokazali, da nemdku i
nadu vojsku nije moéi preobladati makar
s как velikom silóm hoéeju to dostiéi.
Gda su neprijatelji previdli, da nas s
vojskom nemreju vuniátiti, englezom je vu
glavu dodlo, da budu nemce i nas nasilili
na glad, рак budu nas s tem predobili. ZaraCunal si je englez, ako od nikud nebumo
dobili 2ive2, как dugó bude nam dosta ono,
kaj si sírni ploditi moremo. Так je englez
izraCunal, da bude nam з а т о kratko vréme
dosta ono, kaj pri nas izraste, pák je poféi
takvu politiku voditi proti Nemdkoj i proti
nam, da budemo zbog glada morali se predati. Ladje, kője nam iz daleke zemlje 2ive2
donadaju, kakti ri2u, kavu, leju i t. d. a
nemcom meso, 2ito i drugih 2ive2ah, je eng
lez sastavil na morju, pák nije pustil na
nade i na nemdke morje.
Ali se je vkanil englez vu svojoj dpekulaciji, ar nada i nemdka vojska, pák i mi,
koji smo doma ostali, prek dosta imamo
kaj za jesti. Vide 2ive2a imamo, как englez
i francuz, med kojimi narod dosta gladuje,
ar mi imamo hvalja Bogu takve oranice,
kője ne з а т о za naSe, nego i za austrijanske i za nemdke potreboóe dosta 2ive2a
daju. Так niti pri nas vu Magjarskoj, niti
vu Austriji, niti pák vu NemSkoj nemremo
se bojati od toga, da nebi imeli kaj za
jesti.
Gda je Nemdki orsag videl, kaj hoée
englez s tem, da je nemdke i nade morske
ladje, kője su nam i nemcom 2ive2 iz Arnerike vozile, sastavil i osvojil, onda je nemdka
vlada sa svojimi ladjami obkolil célú Englezku, da niti vun, niti nutri nemreju morske ladje vu ov orsag. Kaj je englez nam
prepreóiti hotel, to je nemdka vlada prepraóila englezom.
Ali ne з а т о Englezka, nego Talianska,

ápanljoska, Portugalska, ávedska i Norvedska zemlja vnogo strada zbog ponaíanja
englezah, ar i ovi, poljeg mórja Ie2e<5i orsagi su najvekdi dél svcjeg 2ive2a iz Amerike
i drugih prek mórja leíeóih zemljah dobivali.
Mi hvalja budi Bogu imamo ne з а т о
lanjskoga 2itka i to tuliko, kuliko nam je
do novoga prek dosta, ali tu je protuletje,
gda budu nade zemlje krompira, zelenje,
povrtelje nam dosta donadale, kaj nádi nep
rijatelji nemreju za se reéi. Так je i s marhom, svinjam, s 2ivadom, jajcem i s dru*
gimi hranami. Nade jajce su dovezda najvide vu Englezku izva2ali, vezda jim nebu
mo vide dali, nego budemo je sami pojeli.
Dojde lesen, budemo zrnja, sad i drugoga 2ive2a dosta imeli, óesa englez nebude
imel, pák bumo vidli, gdo bude gladuval,
mi, ili on ?
Iz toga se vidi, da nas neprijatelji nem
reju na 2ive2nem polju obladati. A kaj se
tiée bojnog polja, tarn рак takaj nikaj nem
reju s nami, Nemec je proti francuzu tábor
dobil. Deset francuzkih varmegjijah nemec
ima vu svojih rukah izvan céloga Belgiuma.
Francuz bil rád nazaj dobil öve varmegjije,
ali mu nemec neda. Так se je nemdka vojs
ka zadancala, da francuz niti korák zemlje
nemre nazaj odzeti od nemea. Nemdke Cete
nikaj nefeju zadr2ati, kaj su od írancuza i
od njegvoga prijatclja belgianca vu boju
odzeli.
I mi smo lak s rusom. Mi s nemcom
skupa smo jód jedenput tuliko odzeli od
rusa, koliko je on vu Galiciji od nas odzel.
Ako nam rus nazaj daje odzete zemlje vu
Galiciji za one ruske zemlje, kaj mi imamo
vu nádim rukam, nam jód veliki dobifek
ostane.
Iz toga viditi moói, da smo do vezda
mi jakdi, как nádi neprijatelji. Pak da bumo
jód jakdi, to je sigurrio, ar je vu Karpatih
rus opet tuliko vojnikov izgubil. da bu si
premislil ovdi dalje probati tabora voditi.

Dobro nam ide ! Za to se nemamo kaj
bojati. Sve se tak ka2e. da bude nam i jód
bolje idlo. Samo treba, da imamo potrpljenje ! Nádi savezniki nemei s nadimi vojniki
skupa braniju granicu nadega orsaga. Svaki
den dobivamo dobre glase od bojnog polja.
Kaj se je pripetilo tam vu prodlim tijednu,
to nádim öitateljom vu ovim dajeno na
zn anje:
Как smo denes tijeden pisali, broj ruskih zgubiókov bude se povekdal, da budu
prebrojiti mogli sve mrtve, orunjene i vlovIjene. Vezda vre moremo na znanje dali,
da su rusi vu vuzmenih svétkih do 50 jezer vojnikov izgubili svega skupa.
Po vuzmu su njihovi zgubicki sledeéi
bili : 9-ga aprila su nádi i nemei polovili
1600, 10-ga aprila 2150, ll-g a 2 1 8 0 ruskih
vojnikov ; odzeli su od njih 23 madin-pud
kah. Zbog velikoga zgubicka rus je poCel
henjali s napadanjem. Vezda su vre vu Kar
patih з а т о menjde bitke.

Velika karpatska bitka.
Tri i pol rneseca je veC miuulo, da su
rusi zapoóeli veliko bitku med Kárpáti pla
ninah Sve prvede bitke skojemi su probali
prék Karpatov vdrti i vu nad lépi orsag
dojti, samu definja igra je bila, proti oni
bitki koju su serdin Januar rneseca zapoóeli
vu duklai klanjcu.. Ovdi su naj vu2edi bregi
i céli dereg dobnh putov polja vu Magjarski
orsag к lomu pák odovud je naj bli2edi
put vu Gornju — Magjarsku i vu Budapest.
Tretji mesec je veó tomu, da su rusi
poóeli juridati na ov punt. Vnoíina naroda,
tuliko da je skorom né zaveruvati su ovdi
skup nabrali i silóm vu segurno smrt tirali.
To iijim je eil) bil, da ovdi gde se naj bol
je moramu i moremu se branlti, nam predereju lin'ju Toki prve dane i prve bitke
strahovitno vnogo krvi su preljali i na gromade su mrtvih ostavili na bojnom polju i
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vu svakojaökih klanjcov. Skim vise ljudstva
su sgubili, stém bolje su se rezbésili zapovedniki. Zatem su i po drugih mestah Steli
prék vdrti. Ako na ovi liniji na ishod idemo, svakojaCki klanjci po redo dojdeju je
den za drugim, najpredi nad lupovski, onda
nad u2ovski i nazadnje nad vereckei klanjec su Steli prék dojti. Так se je anda
pomalem strahovitno krvna bitka po céli
karpatski liniji rezSirila i rezvila Kad pák
su naSi slavni Seregi od ishodne strani napré vdrli, iz Bukovine su ruse pretirali i
jedno krilo je vu Rusiju doSlo, drugo pák
je iz boka vu Galiciji zadebilo ruse, onda
je bila najvekSa bitka, i tak kervava, kakve
je joS né bilo od potlam, как svét stoji,
takvu bitku je joS hiStorija nigdar né zapametuvala.
Óva karpatska bitka né samo zato bú
dé zanemita vu histonji i pred bojduCom
decom, jerbo je na veliki liniji trajala, neg
zanemita bude i svrho toga, jerbo med bregi
joS nigdar su né tak veliki tabor imali, как
je ovdi bil. Milljuni su stali pred milljuni,
ali né vu jednim Coporu, né na jedni jednaki liniji, neg na menjSe éopore Sirom reztrgani. Bregi, peCine, strahovitne grabe i
klanjc*, puti po kojih néje moCi voziti i
svakojaCke doline eu rezdruSile ne^rijatelje.
Jeden Sereg sa drugim samu jako 9velikom
műkőm more savez imati i jeden drugomu
samu jako svelikom SteSkotjom more negda,
negda na pomoC biti.
PomoC, rnunicija i slroSek samu po
takvih putih more dojti, koji su na debeloma snegom zapuhani ili pák od snéSnice
i deZdjn tak premoCeni, da néje moguőe
ponjih hoditi i voziti. Как jedne orijaSke
ruke prsti, tak su öve é^te i Seregi zapiljeni vu Kárpát brege i peCine.
Ali zato ovi prsti svi kjedni ruki spadaju, jedna ruka je ravna. kad i как se
moraju preteCi ili skup slisnuti. Negda se
jeden nazat mora zavinuti, ali ruka je namesti i stém bolje se napneju drugi.
Ruska nam najbolje more reztolnaCiti,
как traja óva bez példe bitka. Negda jedna
Ceta. koja jednoga brega ili klanjca brani,
mora se pred strahovitnom ruskom moCjom
nazat potegnuti, ali to neznamenuje to, da
se céli Sereg nazat gene, vu kojim Seregu
magjarsko viteítvo i nemSka moC vojuje.
Neprotivno pák strahoviten orijaSki
ruski Sereg nemore uiti jeden koracaj napré, nemore nikaj vaZneSega skazati. Od uzsoki
klanjca na iehod céla karpatska linija je
nam vu rukaj, od uzsoki klanjca na zapad
pák samu jeden maii falaéek bregov su
rusi mogli prevzeti. I ovdi su je zastavili i
od márciusa meseca niti jeden pedenj né
su mogli dalje dojti.
Evő tri mesece podjednoma svelikom
silóm juriSaju i né su moguéni bili jedno
vaZneSu planinu zadobiti. Od dana, do dana
friáke Cele su tirali vu strahoviten boj.
VniSCene regimente s friskami su namestili, növi regimenti s prveSemi skup su isii
na Sturmu. Svaki dán gusleSi su nastali
ruski Seregi i né jedenput se tak vidlo, da
nebude moguCno zastaviti ruske Corde.
Ali naSi vitézi znaju, da domovinu
braniju i ako bi joS vekSe Corde doSle, s
potrli bi je Так peSiCki, как i kanonéri
strahovitno su rezrédili ruske Serege i polpg
toga né samu vu jedni mesti morali su
prést?ti slurmanjom i nazat se poteCti. Moremo reCti, barem z:i toCen broj neznamo,
da rnsi öve tri mesece vise 4to hiljada su
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sgubili vu mrtvih i plezéranih, i blizu do
sto hiljada smu njih polovili.
lm ako samu zkdnje dane poglednemo, moremo videti, kaj su naSi napravili.
Svaki dán nekoja hiljada robov, Stuki, puSke, maSinpuSke vnogo municije je nam doS
lo vu ruke, to je toCno evedoCanstvo, как
strahoviten sgubiCek su imali rusi.
Velikoj karpatskoj bilki joS néje konec.
Puno vekSa je ova bilka, как to domaj ostajuCi mislimo. Dvé zanemite stvari’ vidimo
vu ovim boju.
Jedno je to, da rusi strahovitno vnogo
ljudstva potepeju. Vidi se to iz toga, da
rusi nemilostivno i neőimurno tiraju svoje
ljudi pred naSe jarke i dekunge. Tiraju je
pred sigurno smrt.
Druga stvar pák je to, da naSi Sparaju
naroda, Cuvaju ga, как je najbolje moöi.
Vnogiput se pripeti, da bi naSi mogli iz jed
noga mesta prdtirati ruse, ali naSim je cilj
braniti Kárpáté i neCeju iz svojih dekungov
vun splaziti, neg rajSi nameeti Cekaju rusko
Sturmo i odonud je síondaju. То рак je
spametno.
Svrho toga imaju rusi tak veliki sgubicék. I svrho toga tri mesece trajuCi strahovitni borbi, nemoreju rusi naSu liniju predrti. I mi svrho toga s mirnim srdcom moremu gledati na Kárpáté, jerbo rus vu Kár
páti si mora glavu potrti.
Как vojujeju naSi vu Kárpáti, dosla
nam je ako samo nekoji zadnji dán poglednemo i taki moremo prevideti как stojimo
Naprimer vlovili smo :
aprila 4 ga . . . .
2.020 rusov.
» 5 »
. . . .
14 0 0
»
* 6 »
. . . .
7.570
»
» 7 »
. . . .
930
*
Dakle Cetiri dane polovili smo 12 hil
jada rusa vu Kárpáti. S vun toga рак smo
zadobili dva Stuke, Cetirinajst maSinpuSkih,
prék pet hiljada puSkih i nezmerno muni
cije. К tomu spada nemSka prijava, poleg
kője su marciuSa meseca 55 hiljada osemsto rusov vlovili. К tomu moramu raCunati
44 hiljada ruskih robov, kője su naSi már
cius meseca polovili i taki vidimo, da rusi
samu marciuSa, dakle jeden т е эе с su 110
hiljada ljudstva Zivoga sgubili. Ako к tomu
raCunamo mrtve i plezérce, kojih je svikak
vise, как polovlenih opet moremu videti, da
rusi эа ти jeden mesec su prék fertal milljun ljudstva sgubili. Dakle tak vojujeju naSi
vitézi vu Kárpáti i né tak, как nekoje pladlive babe misliju.
Slava i dika njim naj bude !

Zanemiti glasi.
T is z a Lajos gróf je plezérani.
Od gróf Tisza -obitelja tri osobe vojujeju
za naSu domovinu vu Kárpáti. Tisza Kál
mán gróf ministerprezidenla mlajSi brat husarski kapitan je, Tisza Lajos gróf ministerprezidenta joS mlajSi brat huearski oberlejtinant je, mlajSi Tisza István mini9terprezidenta sin pák je husareki iejtinant. Svi tri
Tisza grófi do vezda su »korom vu sva
ki bitki nazoCni bili i do vezda sreCno su
iz bitkah vun doSli. MinuCi tijeden nekoji
dán ruska kuglja je trofila Tieza Lajos grofa
pri Uzsoku. Kuglja se mii je vu Crévu zapilila i odzaja pri herbtiSCu je doSla vun
Jako nevarno plezéranoga oberlejlinanta eu
najpredi iz ognja na jedni kolah vu Ökrös
ke obeinu spravili. Odonut pák na vlaku
vu Sátoraljaújhely. Nazadnje pák na tretji
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dán vu jedno budimpeStinski kliniku gde
nevarno plezéranoga grofa vraCili budu.
Magjarski husari zadnjiput minuCi ti
jeden prve dane su stupili dőli iz konjov i
do petka jutra malo posta su imali, na jed
nim bregu kakti rezerva su Cekali dalednjo
zapoved. V petek iz dalka su ognja dobili
i za Cas je bilo videti, da jeden peSiCki re
giment poziciju si preménja i svrho toga
nazat se vleCe. Tisza gróf je к regimentu
jahal, da nekakov glas dobi i da regimenta
na pravi put spravi, med tern toga gusto
su létale kuglje, ali Tisza je sreCno doSel
nazat к svojoj kompaniji. Komaj je na meato doSel, jeden húsár mu javi, da pedicki
rusi se prebli2avaju i vu jako dobri deklingi su. Komaj je nekoju sekundu stal na
mesti, s bliza su se ruske pudke spro2ile.
Tisza dőli opal, odmah su dva podoficiri
knjemu skoCili, gori su ga sdigli i odnesli
su ga iz brega. Na putu su jód dobili ne
koju kuglju i unteroficiri morali su dőli deli
grofa i strélati na ruse, doklam su samu
kuglje imali vu patrontadki. Med tem toga
obedva podoficiri su plezérani bili. Zatem
se je gróf Tisza sam odsebe gori stal, prijel se je za podoficire i dva kilometre dalko
je pedice idei, doklam su sanitéce nadli, koji
su grofa taki .povezali, na kola spravili i s
ognja vun poslali.
Dakle vidimo, da i grófi toCiju za do
movinu krv.
Orsacku spravisce. Kralj je na april devetnajstoga pozval skup orsaCki sabor,
kojega su decembra 9-ga do neznahoga vremena za kljuCili. Devetnajstoga predpoldau
ob deseti vuri orsaCki sabor bude imái sednicu, opoldan pák magnatudka hi2a. Vu obedvé mestah preCitali budu kraljski poziv,
zatem pák predsedniki prijaviju, kaj sve se
je dogodilo potlam, как su ablegati né bili
skup. Ov dán budeju jeden növi zakón predstavili, koj podugda jedno tető mandátumé
i s vun toga jód nekoji izvanredno silen
zakón. Koji ablegati su na bojnom polju,
»szabadság« budo dobili, da na sednici na
zoCni budo.
Sto jajcih plezércom. Vu jeden budimpedtinski sold&Cki dpital dodla je jedna
2enska iz Páty obCine. Torna Györgyné se
zove i dovica. Dvé velike korpe je donesla
i.prosiia je zapoveünika, da naj zem etoza
plezérce. Vu svaki korpi petdeset jajcih je
bilo. Zato je donesla ovu malenkost, jerbo
i njezin sin je vu ovim dpitalu bil i sad is
daleka pide iz bojnoga polja, da nigdar mu
je tak dobro né bilo, как vu ovim dpitalu.
Kad je to gróf Tisza István ministerprezidenta gospa pozvédila, odmah je pisala je
den lépi zahvalni list vu Páty obeinu, To
ma Györgyné dovici.
Svetek vu dekungo. Vu Ju2ni— Ga
liciji minuCi tijeden su sa lépőm sveCanostjom prék dali Туга András 65. pediCkoga
regimenta stra2amedtro prvi kiás sreberni
kri2ec. Туга András zaslu2il si je ovu nagradu. Туга pravi magjar je i veC deset lét
slu2i soldaCiju. Jedenput vu veliki sili hitro
je skup nabral 140 bakov i barem je veC
od vide strauih plezérani bil na jednim
1000 metrov visokim fronlu jeden céli rus
ki regiment tak dugó zastavil, doklam su
se nádi rezviti mogli i ruse sboka dobili,
koji su 500 robov oetavili nádim. То рак
su samu Туга stra2amedtru mogli zahvaliti,
da su ruse preobladali i tuliko njih polo
vili svrho toga je dobil prvi klas sreberni
kri2ec. Ezreded s lépim govorom je poh-
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Valii straiameStra i njegvo vitettvo. Kritec
8U vu jednim dekungo dali Туга stratameötro.
Déte vu ognju. Molnár József petnajst lét star nagykanizsainski deéec joS
lani vjeseo je skoCil od roditeljov, splazil je
na jeden soldaéki vlak i tam se je skril.
Véé je vlak proti Galiciji vozil naSe soldate,
kad 8U spazili deCeca. Decéca su odmah
dőli Steli stirati, ali on se je tak dugó piakai i prosil, doklam se je na moli), da soldatima dalje putuje. Так je doSel Molnár
József na bojno polje i tam je éetiri mesecov vu ognju bil. Batriven i seguren deéec
tam je let&l vu dekungo i nosil je soldatom vodu, hranu municiju, tojest kaj je
ravno polrébno bilo. Na Cetrti mesec sbetetal je i tak je doSel vu Spital, gde su ga
zvraéili. Kad je ozdravil, né su ga vise pustili na bojno polje, neg su ga dimo spravili
vu Nagykanizsu к roditeljom. Ali nemiren
deCko néje mogel doma ostati, neg je opet
skoéil. Ali sad mu je véé sreéa né poslutila da na bojno polje dojde, jerbo roditelji
kurentérali su ga i poleg kurentacije vu
Ssabadki policaji vlovili su ga i dimo odSupérali. JoS budemo éuli odnjega glas, da
je i trefjiput skoéil.
Stroéki velikoga bója. Jedne Iondonske finanske novine piScju, da prve Sest
mesecov 50 milljardov je kostái boj к tó
mű treba raéunati oni 10 milljardov, kője
su francuzi i rusi vu növi bankov vun da
li, dakle od prvoga juliuáa, do zadnjega de*
cembra potroSili su vu boju stojeéi orsagi
60 milljardov na boj.
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maros varmegjiji su takvi bregi, na kojih
je i vu najvekSoj vruéini stalen snég. Na
jednim bregu med pastiri tivi jedna puca
za koju sami pastiri neznaju odkud je doSla, Sto i gde su njezini roditelji, jerbo to
etvar niti nigdar su né pitali odnje DobroduSni pastiri na Fatanica ime su ju krstili
i tak su ju odhranili.
Kad smu ruse odovut pretirali, nekoja
éeta je taostala med bregi i tu se je potepala. Jedenput sa ruskim soldatom se je
ziSla Fatanica.
— Gde su magjari, za rotdji nadnjom
vés obraSéeni rus.
— Vu vratim jarku.
— Gde je vrati jarek ?
— Pokatem ti, ako me nebudeS ban
tuval.
— Nebom te bantuval.
— Presegni.
•
— Dobro je, samu hódi.
Puca je pelala rusa, koj je napré mo
ral iti. Kad su do jedne gliboke grabe doSli,
puca je poSiknula rusa, koj je vu strahovitno globuSéinu odletel.
Так je sfondala petnajst rusov i denes
ju pastiri jóé bolje poötujeju, как su ju
predi, jerbo ona je poéistila brega od neéimurnoga neprijatelja.

Naái vitézi.
Obkoljeni regiment.
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ovi hiti vdiral. I kaj je né zaveruvati, pri
petilo se je. Predpoldan ob deseti vuri nádi
soldati doSli su do hite i nas su oslobodili.
Predi как bi vun bili mogli dojti, spraznami rukami smu se na ruske stratane navalil.i Stratane nekoje smu dőli vudrili, nekoje pák smu pretirali i onda smu poéeli
bejtati, da vujdemo. Na vulicah strahoviten
polotaj se videl. Sveposut céli kupi su bili
sklajeni iz mrtvih i prék ovih smu morali
skakati.
Istina, da i odnas je vnogo dobrih deékov doli opalo, ali kam smu gledali, sve
posut ruski mrtvi su letali. NaS regiment
vu mrtvih i plezéranih blizu do hiljada je
sgubil, ali rusi vise hiljada mrtvih su imali.
Slavno bitku istina, da smu drago platili,
ali ruse smu vun sbili iz öve vatne pozicije i obranili smu dvanajst Stukov.
Так slavno su naSi susedi vojuvali vu
Galiciji. Slava i dika njim !
Munkacsskl honvédi. Rusi ostavili
su evője pozicije i nazat su se potegli. Popriliki pol kompanije je osjeguravalo ruski
bég. Moór László íl-g a honvedskoga regi
menta nameetni oficir zapoved je dobil, da
svojom éetom ako je samu moguéno, naj
prime öve pol kompanije rusa. Moór odmah
se sa 25 honvédi к tomu pripravil. On
sam i sedem honvédov dalko napré je hodil, da najde ruse, koji su se po jarkah
skrivali i néje bilo je moéi nigdi spaziti.
Zabadav se je ogledaval okoli, rusi su ne
kem sniknuli. Sad od male éete na deset
korakov hitro su puSke spraskale. Moór je
od désnoga krila tak blizu rusov doSel bez
toga, da bi je bil spazil. Od male éete polovica je plezérana bila, ali namestoi oficir
niti vu misliti je né Stel, da se svojemi öetirami honvédi nazat potegne. Так je poéel
na ruse strélati, da su se svi prepl&Sili i
kad je zahtéval, da naj se predaju, rusi su
odmah hitili doli puSke. Moór je tak jedno
ga ruskoga oficira i 37 rusov vlovil s vun
toga рак su dvajsti vu jarku mrtvi ili ple
zérani letali.
Moór je prvi klas sreberni, Hody Já
nos dobrovoljac, Sztraka István kaprol, Ko
vács Károly freiter, Vas István, Sarkady
Antal, Fekete András i Bállá László hon
védi рак drugi kiás sreberni kritec su
dobili.
Lühe lejtinant. Lühe Nándor 12-ga
husarskoga regimenta lejtinant viSeput je
puno moéneSega neprijatelja pretiral i jako
vatne prijave donesel svojemo zapovedniku.
Jedenput sa 18 husari spazil je 35 neprijateljskih kojenikov, odmah se je nanje navalil i pretiral je. Poéaeu vise patroli je
к sebi zel i tak je 40 kojenikom zapoved
nik nastal. Taki je na jedno célo rusko
kompaniju je komendéral, koju je takodjer
barem je vnogo viSe rusa bilo, na sve kraje
Sirom rezbil. Za nekoji dán netruden lejti
nant céli ruski vlak vlovil. Dva ruske oficire je vlovil, odzel je 25 avakojaékim stroSkom napujena kóla i 10 ruskih konjov.
Njegvo Veliéanstvo vitetkoga husarskoga
lejtinanta, je sa tretji klas soldaékim kritecom nagradilo, takodjer zaslutil ie i oberlejtmansku Sartu.

Varatdinskoga,
naSe armadije jednoga najstareSega i naj
glasovitneSega regimenta pri Ottyniu (med
Kolomea i Staniszlau) jedna ruska divizia
Iz kovackoga detica lejtlnant. éisto je obkolila. Petricevics kapitan hitro
Kalmár István hódmezövásárhelyski kovaéki je skup pobral jedno éetiri sto reztepenih
detié vu mobilizaciji, kakti kaprot je doSel soldatov i silno Sturma je napravil na puno
к svojemu regimentu. Vu slavni krasniski jakéi i moéneSi neprijatelj i stém je oslobobitki, jedno célo diviziju je obranil, da su dil céloga regimenta. Vise vrsti su povedali,
ju rusi né obkolili i vlovili. Vu lemberski как se je to pripetilo. Sad od ovoga obkol*
bitki sa osemnajstemi baki odzel je od ru- jenoga regimenta jeden oficir je ovak posov jednoga Stuka i polovil je 35 rusov. vedal ovaj dogodjaj :
— Celiri vure sem ruski rob bil. VjutPri Dukla klanjcu oficiri su dőli opali,
on je zel prék komandu i zadobil je jed- ro proti péti vnri, joS je takva kmica bila,
no vatno poziciju. Pri Kraszniku je dobil da élovek sam svoju pretegjeno ruku né
mali sreberni kritec i stratameStersko Sár* videl. Spali smu, как mormote za svétom
tu, pri Lembergu pák veliko zlato medaliju. ostavljenim Oltyniju i né smu se nikakvoga
Vu Dukla klanjcu pák se je tak vitetki i zla nadjali. Mi oficiri na pol obleéeni smu
spametno sponaSal, da ga je Serega glavni spali na slami.
zapovednik za lejtinanta imenoval. NapoleoA
h nenada praskati su poöele puSke
je rekel, da svaki prosti soldat, generalsku pred hitum i doklam smu sna iz oéih strébili, rusi как vragt su véé nad öblöké nuSartu vu teleéaku nosi. Istina je.
— Vilmos cesar i b o j. Jednih ve- ler skakali. NaS naj spretneSi zapovednik
likih i glasovitnih amerikanskih novinah Budiner ezredes, moguéen je bil vu kmici
plemeniti urednik, prosil je Vilmos cesara, vun skoéiti nad obiok na vulicu. Razmi se,
naj mu odgovori, kaj misli как bude se da ovdi je ravno rusom vu ruke opal. Dva
boj dovrSil. Vilmos cesar posluhnul je pros* horvatéki soldati su knjemu skoéili, prék
nju i ovak je odgovoril :
rusov su vdrli, oslobodili su ezredeSa, barem
— Naj vekSa telja mi je bila navék je véé onda viSe plezérov dobil.
da tak zakljuéim svoj tivot, da NemSka
Mi drugi né smu bili tak sreéni. Tri
zemlja vu miru ostane i da nebudem mo kanonérski kapitan, jeden plezérani lejtinant,
ral pretiveti jeden veliki boj. То sem svo* jeden doktor i ja smu bili joS vu sobi.
jim tivotom dosta skazal i dvajstiSest löt, Vrata su potrli rusi su nas previzitérali i
как kraljujem nigdar sem né na boj po sve su odnas zeli, barem je как malo vrédna
misül. Posvedoéil sem véé, da niti ovoga stvar bila.
bója, niti pák drugoga slotiti nigdar sem né
Od jednoga kanonérskoga kapitana né
nakanil. Znam, da ovomu boju néje NemSka menje, как dvanajst hiljada korun su vkrali,
zemlja zrok, neg druge vlade, kője proti odmene su zeli vuru, tristopetdeset korun,
nam vojuju. Ali denes, kad smu yeé na revolvera i druge menj Se stvari.
serdin bója, dutnost mi je, da scélom moéVu ovim vren enu vuni vu seli slrahojom do konca budem vojuval i osvedoéeni vitna borba se zapoéela. NaS kapitan, Petrisem, da NemSka zemlja bude zadobila ovoga |cevics. k? k sem potlam éul, skup je pobral
KAJ .IFI XOVüGA?
bója. I denes sem na bojnom polju svojemi nekoju slotin soldatov i navalil se je пи
vitetki soldati skojemi budem i moral bu jdvanajst hiljada rusa* Petricevics dobro je
Pro sím o nase postuvanepredplatnike,
dem bója zndobiti.
iznal, da vu oni hiti gde smu mi bili, je i naj nam vu novim íertalju predplatne zaosVitezka puca na bregu. Vu Mára- 'ezredes i svrho toga scélom moéjom je proti í tatke óim predi posleju i predplate ponoviju.

Csáktornya, 1915. április 18 ga.
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»MEDJIMURJE«

broj. 16.

ove Odredbe páenicu, jeémena, hrí, tito, zob, zeli. Francuzi na céli liniji retiréraju. Bitke
graha i krumpira niáéi napré nesme pro- jóé trajaju.
Tui.no pripeéenje, kaj se j e zgodilo,
d&ti, ako pák je veC prodal, óva pogodba
— Petdeset hiljada ljudstva au
Célomu orsaga jak o j e ialostno.
nikaj ne valja. Koj proti ovi odredbi zagreéi sgubili rusi vu Dukla klanjcu. Januar
Oi nesrecm Srbska,
ti
zemlicamala,
tak Prodaveci kupec do festste korun meseca se je zapoCe
Koja si nam tuznim nemir napravila!
Strófa i do dva meseca reáta se bude káé- ma Kárpátom i marciuáa meseca tak se
tigal.
rezvila bitka, kakve je jóé vu ovim célim
Svemu tomu kriva Serbijanemila,
__ £ et jristO hiljada ljudstva SU boju né bila. Prék Dukla klanjca tak au
Da nase jnna e tam sem ja po ríva.
ru s j 2 ^и ^|ц vu K árpáti. Jedne glasovit- vdirali rusi, как grabeíljive i divje stvari i
0 ti tutna zemlja ne si vrédna toga,
ne taljanske novme piáeju jeden izkaz, po- cilj njim je to bil, da zadobiju proti НоDa j e vnogi junak nasel svoga groba.
leg kojega su rusi puno viáe sgubili vn monna vodeéega puta. Sad vidimo, da ruai
Moral sem oditi po sirokom svétu
Kárpáti, как to vu ruskim sluíbeno prepoz- ravno su né mogli svoj cilj postiCi, jerbo
Vezda, kada bil sem vu najlepsem letu.
nati hoéeju. Ruski sluibeno prepoznaju, da rusi ravno tak dalko su i denes od svojega
marciuSa drugi polovici, kad su najjakée cilja, как su bili, kad su offenzivu zapoéeli.
Medjimurje malo bilo si у radosti,
bitke bile vu Kárpáti, sto osemdeset hiljada Okolo marciuSa 15 ga veliko pomoC su doVezda si ostalo vu punoj zalosti.
mrtvih Su sgubili. Plezércov рак je prék bili rusi. Vu Dukla klanjcu su najbolje vdiMárciusameseca petnajstoga dana dvésto hiljada Dakle rusi samt prepoznaju, rali i sím su dotiralii sve one, koji su pred
Ostavil sam para к srcu povoljnoga.
da Cetinsto hiljada ljudstva su sgubili. Tál- Przemyslom stall, takodjer l one, koji su vu
janske noviue piáeju, da to néje istina, jerbo Przemyslu zavjeli bili, onim su taki oruije
Moral sem ostavit Medjimurje malo,
je zgubiéek puno vekéi, samo rusi to tajiju. dali i vu Dukla klanjec natirali. Ovi su a
G da jevsvakim grmu lépő evetje cvelo.
— S e rb ia n e ufa ju risa ti. Kad su korom svi opet nam vu ruke doáli i sarai

'

r & ffrU ÍH .

S Bogom mi ostante pajdasi labljeni! rusi zapofeli strahovitno offenzivu na Kar- su valuvali, da su vu Pfzemyslu zavjeü
5 Bogom dragi znanci i s v i dobri Ijudil
Pate. zapoved au poslali srbskomu kormanu, bili.
da odmah naj poéné boj pri Szavi. Srbski
Prava offenziva marciuSa dvajstiéétrtoJedennaj&ta vura v casi j e odbila,
kormán néje mogel ovu zapoved zvrSiti, ga эе je zapoóela i jednako je trajala, do
Koja nas s zenami odmah rezdruzila.
jerbo néma dosta kanonov i municije. Ruski aprila sedmoga. Naj jakSe bitke su vuzmeFrisko su genuli la
Pák nas odpeljali vu tuznu Kanizu.

crnumasina,
korm a>'- kad ,)e Prej idel ,vu kak veliko dré* ' ie daDe bile. * aat" °
vu je zagrizel pri Kárpáti, opet je opome- kad su rusi strahovilne sgubiéke imali.
nul srbskoga kormana, da odmah se navali Zadnja ruska offenziva je ravno takva bili
Tam pri kraju streke smo z euga dől stali, na Magjarsko Srbski kormán niti sad je né как kad su perviC na Przemysl isii, né su
Pák smo maserali svi к svojoj kasarni. ^il vu takvim poloíaju, da bi moguéen bil íaluvali krv i ljudstvo, po toénih raéunov
01 ta
tuznavara dosla nam j e sada,
zapoved zveräiti, jerbo ovu vréme je ravna petdeset hiljada ljudstva su sgubili ovd
Nemo vec veseli mi za svoga mlada.
se posvadil s bulgarci na bulgarski granici mrtvih i plezéranih, svun toga рак su déi ta je moral vekéo stran soldaéije poslati. set hiljada polovili.
Zadnjic jesem rekel svojoj dragoj zeni:
— Nasi zrakoplivci bombardira___
Naj oslane vérna mojoj domovini!
j u Antivari. Times novinam javiju iz SzentOvak
joscejenpat svi skapa
Da nam Bog pozivi nasu domovino!

.

.recim
o
pétervára : Na vuzem su osztrak-m agjarski
A t e í k o f
zrakopljivci bombardirali Antivari. Sve sku
pa dvajsti dvé bombe su hitili dőli na va- «^ezero devetsto
Kaj bi isel nazaj

I«.
■” •«*
** * * . I
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kvar napravile vu varaSu. Ravno on dan Po krokim svetn.
Nasu kraljevinu.
su i na Podgoricu hitili devetnajst bombih
. . .
.
— Nas kralj i sto lét star poljo- s med kojih su dvanajst trotilé Sveskupa Yí Pesre^n} &
.r^
Cuvaj Boze kralja
d e la iv e,CTrefa ,'a'jansk. varas ov zna- petdeset osobah je vumrlo i vnogo su ra
te z k ö g T ja
memt dogodjai piáeju: Ov mestc 12 ga na jeni bili.
sírom rezdruziJi!
I to strasnu bunu!
fallansai prefekturo 200 lire penez je doáio,
— Taborska poéta. Véé smu pisali
kője je naá kralj Ferenc JoZtf poslal. Njeg- étere taborske poöte voziju i как voziju do
P ^ d i krajjica
Vnogi otec, mati
vo VeliCanstvo ove peneze je Bolongalo An- pet kilogramov ímehke pake, sad opet nam / njegovu U
zenu
K o ji'b i^ o d stare
tonio poljodelavcu poslalo, koj je sad spu- naznanje davleju, da od 19 gaaprila, do p rL najmenjsihkrivjih Dni podpora bila.
nil sto lét. Bolongalo 1849 ga leta tri visoke 23-ga étere poöte budeju vu ovu ime vogospode je prevozil na jednim éuno iz Tre- zile. Dakle vu ovim vremenu ove poéle bu- YD0??, 8 ríi° ica
Vnoga iena s decom
fajé vu Lsueno. S medju tri putnikov, как deju pake vozile : 9. 11, 13, 17, 18, 22,
Da Tsm o nUglasa
se to potlam pozvedilo jeden je naá kralj 27, 29, 30, 39, 45, 46, 51, 55, 56, 70, 78, Srcu zadrzala.
Od njega necuje.
Ferenc Joíef bil. Sad, kad je poljodelavec 79, 81, 83, 87, 88, 94, 95, 101, 104, 106,
3to lét spunil, njegvi vnuki su jedno kartu 116, 119, 126, 139, 156, 186, 210, 301, I vnoga decica
poslali kralju, na kojuj je starca slika slala. 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, Sy Z g i Z n a z e n a “ '
Ä
Ä
Opomenuli su stém, na on mali dogodjaj, 315, 316, 317, 319, 350 i
507.
Muf a p0voljnoga.
Da v mim poéiva.
koj se je pred Sestdeset i Sestimi létmi priJóé jedenput opominamu svakoga, da
petil. Kralj naá i sam se jóé seti na onu po taborski poáti néje smeti nikakvoga stroá- Fiiogi otec, mati
Da je vre pokopan
voínju. Kralju je jako povolji bilo, da su ka poslati, neg samu opravu, duhana, ciga- ^ " Z g Z t á i n o g k
Odkad I Z v e é m^dar
ga nato opomenuli i odmah je starcu 200 rije i cigaretline. Koj skriveéki nekaj dru- y u tabor odpravlja. Sim povrnul nebu.
lire poslal. Stara taljanska kraljica, koja sad go zamota vu pák i (o se pozvédi, svegu
vu Stería varaáu stanuje,
takodjer poslala bude kvaren.
Budi vérén sínek
Vnogi je ostavil
je sto lét staromu poljodelavcu 100 lire.
N em ei vu F ra n cu zk im . Как su
— Rimpapa za mir. Gaspan kardi- rusi na Kárpáté poőeli stak velikom silóm D roditeljih milih.
Na tim tuznim svetu.
nalié, rimpape tajnik ovu odredbu je dal vdirali, taki su i francuzi poéeli na céli
vun :
linijina némáké pozicije áturmati. Straho- Osrni mesec traja,
Poljeg srbske volje
Sveli Otec poíelil s íje , da majufe me- vdna bdka se je i tam zapoCela. Dán i nőé
Ä
веса, kad se svi pomaljamu Blaíem Dtvici su tak pokali átuki, da se je zemlja tresila Vnogoga junaka.
Nekoliko letah.
Mariji, da po svoju cirkvah céli májúé т е - Francuzi jeden za drugim su na Sturmu
sec, jedna molitva bude molila, koju sam isii, ali navék su drago morali platiti, jerbo Y j1?** po spitalih
Mir i pokoj véé ni
bude spisai. Ko^ barem dvajstiput nazoéen na hiljada inrtvih i plezéranih su ostavili Sm ki molTfíomi,
кТргеиТпиЙТи**10'
bude vu cirkvi. kad se óva molitva za mir na bojnom polju к tomu pák su né bili Dn predi ozdravi.
Na drugi svét ondi!
bude molila, tri sto danov gréhcv odpraá- moguéni nernce jeden koraéaj nazal pretisCanje zadobi.
nuti. Kad su nemei vidli, da francuzki éeZ a gA n ccm J ó m a e ia é
__ S p a m e tn a o d r e d b a . M nisterium reg strahoviten sgubiéek ima, sami su na
Zalaujvár.
pod broiom 1198/1915. jedno spametno i éturmu isii i francuze na céli liniji su na-------------jako hasnovito odredbu je dal vun. Főleg zat pretisnuli i sve írancuzke pozicije zav-l
Majoriak.

vSS
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»MURAKÖZ«

10. szám.

Ял táborát a poéta gotovi Au- иотттлттататттттшатттвтмттттвлатш/тлтяттттшатттттттттлтааттвш
rorii ал napisom3 takodjeri TABORSЖЕ KA R T E ne dobija And Fische!
.
л
, , .
. _
_
,
JFűiőp (Straaam Sándor) Anjiiarici.
A C s á k to r n y á i T a k a rék p en K tá r R éS Z V éU V Ciena г Aavert—2 JUJ• — táboraАл
1
■
1
* * * * * ~ 1 ,n h

tá r s u la t

Urednikova poéta.
Dobiii smo siedeée рё»те í). >j«a«ro d*víuto.«
(N. R. tizede« vu tábora). — 2.) »Mólban» piama aa vojnik« na bojnom poiju.« (Sz. M. Ai*ó-Dombora.) — 3.)

heti-betét- és előlegüzletágának X. csoportját 1910» m ájus hő

Í T t j r . V Í
Saioatnih ragrutov.« (P. в. viziezentgyörgy). — 6.) »Pi-

feIt,ÍVjaf e c s k é r e 1 körönétől fölfelé bármily őszszeg erejéig történhet hetenként a befizetés, melynek tartama
1 5 6 hétben
után minden egy korona befizetése utAn annak kamataival

5 -é n nyitja, meg a az abban való részvételre a t. közönséget

junaki.u (S. Gy. Muraezentmárton.) Gori spomenute popivke
budu izlazile vu nafiim novinam, nekoje в velikimi, a nekoje в malimi popravkami.
jói jedenput proeimo one, koji nam popívke poiieju,
nq je predi na kakvoj poznatoj vili (anji) izprobaju, pák
рёвте makar i в oiorkom, ako pero nemaju, lépő izpiieju.

együtt 1 6 3 k oron a fizettetik vissza a takarékpénztAi Által.
Előlegül minden egykoTona befizetés után az intézet
°
kötelezvény vagy vAltó alapján m egfelelő k e z e s s é g m ellett
К 1 6 5 .— folyósít a
к ama tiAb mellett.

Í L o d^ L '° ^ o
Ко*“ Л и^ Р^ Т ь г е mU
»•U, naj jih napiSe i*poilje, ar evafci medjimurec rado fiita
one popévke, kője iz ercab naáih ljudih izviraju.
S pozdravom ! (M. J.)
"
— ...... -

Vidéki b efizetők n ek p o sta b etizetési lapokat díjm entesen b oesá tu n k r e n d e lk e z é s é r e !
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Kukorica uj . . . Kuruza suh a. . . 25*—
Fehér bab uj . . Grah beli
80 —
Sárga bab . . . . Grah Éuti............ 7 5 —
Vegy á bab
Kendermag. .
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Grah zmeáen
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ig é n y e i ára 2 0 f illé r
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Fén>Tes Lász)ó’ A szerb harct6lTŐl •
Kálnoki Izidor, Háborús tréfák . .

m ! >r.| 1 1 M , n . № 4 . 2

L ilie n c r o n

H A boras

n o v e llá k

» 3 korona
„ 40 fillér
,

3

k oron a

Gróf Andrássv Gyula, KINEK BŰNE
A H Á B 0 R Ü ................................. , 2
korona
Normann Angel, ROSSZ ÜZLET A
HÁBORÚ......................ára 1 korona ^60 fillér
^

Kaphatók: fíacbel fűlőp (Strauez Sándor) könyvRcrc9Rcdcöébcnf Csáktornyán»

t r e ^ a Uc é M nv i í ó n S d o b " v a p n o

___________ _

m ié r

40
60
40

Sven Hédin, Egy harcban álló nemzet ára 1 korona
Connan Doyle, Veszedelem . . . . , 40 fillér

------------------------------ -— '------Ima takaj trgovinu l/ ADHA
od najbolse vrstl ■
W"«
Koji treba zazidanje, moze ga
d o b iti u s v a k o d ó b a d o m a pri
é is to fa i. T rzi cé p a n o ^ a su h a
b u k ó v á d r v a ila p o r a n a v a g u .

. . . „
. . . „
. . . .

Angolország .................................................., 4 0

11

UnnnEHn n n ln r flr ilffn r m n
ПРППГПР

1 kor.
зо

.
.
y
A cár b ir o d a lm a ................................. ára 40 fillér
Törökország és Egyptom ......................„ 40
v

fo d r Ó C Z ^ R a d k e r o b u r g

Cétajeroka).

f e h é r k ö n y v ...................................... ........

já r

R á b o r ú e

Upítatí 8 oznabom dodadaénje Qiuibc t zab-------- tjeva na---------

A I .

. ára

Az angol kékkönyv I. rész
Az angol kékkönyv II. „
Az orosz narancssárgakönyv

•в«1-» --------Crazím---------
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Nyomalott Fischel Füiöp (Strau&z Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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