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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 :  

Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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M U R A K Ö Z
■ ag yar és torvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 
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Kiadó é i laptalaj doao«:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

A lelkesedés biztosítéka a győzelemnek.
Az embereknek, a népnek és a nem

zetnek föéletrugója a lelkesedés Ha valaki 
mindazoknak a tulajdonságoknak birtoká
ban van, amelyek a sikeres munkához szük
ségesek, ha tudománya, ereje és alkalma 
van a legfényesebb cselekedetekre, mégis, 
ha a lelkesedés bizonyos foka nem dagasztja 
keblét és izmait, munkájában hamar ellan
kad és tettének eredménye alig íog megfe
lelni képességének: ellenben a lelkesedés a 
gyenge tetterőt is nagyra képes fokozni és 
az ember tevékenységének olyan sikert ké
pes szerezni, mioőt nélküle várni sohasem 
lehet. De másrészt a lelkesültség szüli, ápolja 
és szítja az erényeket és nemcsak növeli a 
lélek nagyságát és erejét, hanem javítja is 
azt, s ámbár a lelkesülés csak a szellemet 
érinti, mindazonáltal a test erőkifejtésére is 
rugóként hat. Tőle a 82Ív erősebben ver, a 
vér íelpezseg és az egész testi működésnek 
lendületet ad, és pedig sokkal üdvösebbet, 
mint aminőt bárminő anyagi szer csak meg
közelíteni is képes lenne.

A világ színpadján, amelyen most a 
legrémesebb háború jelenetei folynak, látjuk 
ez igazság megdönthetien bizonyítékait. Az 
orosz kolosszus fájdalmasan felnyikkan lel
kesedésünk sújtó ereje alatt.

Merítjük ezt a nagy lelkesedést az igaz
ság és a hazaszeretet bőségesen buggyanó, 
tiszta forrásából.

Amint ragaszkodunk az apai és anyai 
házhoz és egyformán osztozkodunk annak 
örömeiben és fájdalmaiban: azonképpen ve
lünk születik az az érzelem, mely által egy 
nyelvet beszélő, egy hazának földjén lakó,

egyenlő erkölcsöket és szokásokat követő 
nagy nemzet-család szeretetére leszünk ve
zéreltetve.

Aki hazáját szereti, szereti a honfitár
sait, minden különbség nélkül. A nagyok és 
nemzetvezérek szeretik a népet, mely véres 
verejtékével áztatja a haza földjét és szíve
sen áldozza érte életét; s a nép fiai tisz
telve szeretik a haza nagyait, mint akikben 
a nemzet szelleme dicsőíti meg magát. Jaj 
annak az országnak, melynek vezetői, kor- 
mányférfiai csak bérért szolgáló hivatalno
kok. Jaj annak a népnek, melyet csak zsák
mányul, jövedelemforrásul, ágyutöltelékül és 
eszközül használnak fel a zsarnokok ember
telen szeszélyeiknek.

Az a nép, melyet erős és kifejlett köz
szellem éltet, semmiféle fegyverrel le nem 
győzhető; az megvédi szabadságát és törvé
nyeit minden ármány, erőszak és támadás 
ellen. Ellenben sokszor megtörtént, hogy az 
elnyomatásnak maga a nép volt okozója, 
ha tudniilik magában meghasonlván, eszkö
zül engedte magát használni maga ellen. A 
népek ellenségeinek jelszava: megoszlatni 
és győzni; ez ellen pedig a legbiztosabb 
fegyver: egyesülni —  amint most, a hábo
rúban, egy szívvel-lélekkel egyesültek a ma
gyarok közös czéljuk érdekében.

A mi hazaszeretetünk önfeláldozó fá
radozásai nem maradhatnak jutalom nélkül: 
győzni fogunk! Az a nép, mely, mini a 
miénk, meg tudja becsülni hazáját, a leghe
vesebb ágyutűzben és szilárdan, megingat- 
hatlanul állja meg helyét.

Az ellenfelek: nyerserő és lelkesedés. 
Ezek mérik moet össze erejüket, ezek áll
nak szemben egymással és iszonyatos vias- 
kodásuk megrengetteti az egész világot. Ki

hiheti, hogy ez az élet-halálharc amelyet 
Európa két részre szakadt nagyhatalmai v ív 
nak meg egymással, a brutális nyerserő győ
zelmével fog végződni? Ki hiheti, hogy a 
gazság orgiákat rendezhet az igazság letip- 
rásával, hogy Önkény, ármány és alattomoe- 
ság büntetlenül garázdálkodhasson a jónak, 
az igaznak rovására?

Nem, —  ez lehetetlen! Az igazunkért 
való lelkesedés megacélozta karjainkat, ame
lyekkel csapást csapás után mérünk táma
dóinkra. Kezdik már érezni, hogy embertö
megeiket hiába vonultatják fel ellenünk, 
katonáik hekatombjaitól véres a föld, ame
lyet tőlünk elrabolni készültek.

Vissza! Ezen a mi drága földünkön mi 
fogjuk megülni a győzelem ünnepét!

Mire tanít a háború?
Társadalmunk a kilenc hónap óta tartó 

háború alatt nagy átalakuláson esett át.
Erre az átalakulásra a szükség kény- 

szerített, de még ennél is inkább az igaz 
ügyünkért való felbuzdulás.

Megnemesbült a társadalom lelki élete. 
Ne legyen ez a nemesbülés múló jelenség, 
melyen háború után könnyedén túltesszük 
magunkat. Rögzítsük meg és állandósítsuk 
a lélek tisztaságát, melyet főleg szerénység
gel, mértékletességgel őrizhetünk meg.

A szerénységre és a mértékletességre, 
melyek, a fizikum követeléseit háttérbe szo
rítva, a lélek művelését segítik elő, még a 
békekötés után is hosszú ideig rá leszünk 
utalva, mert kétségtelen, hogy a háború 
okozta nagy gazdasági károk reparálása sok 
időt fog igénybe venni.

Eg}T asszonyért.
Irta: Fabritzky Antal.

Fenn a völgyet uraló hegyen szomorúan fújta 
egy kürtös a takarodót. Az eső egyforma sűrű 
csöppekben еэей már dél óta. Lent a sebesen ro
hanó hegyi folyó pariján álló »Bosna szálló« ven
déglőjében lassú mozgás támadt. Blasek kapitány, 
a társaság legidősebb tisztje felállt, felcsatolta a 
kardját, meggyújtotta kézilámpását s elköszönt. Az 
eddig feszélyezett társaság kétfelé oszlott, az egyik 
asztalnál előkerült a kártya, a másiknál beszél
gettek. Lassan, vontatottan folyt a társalgás. Kí
vülről kutyaugatás hallatszott, aztán valaki* felsza- 
kitotta az ajtót. Mihalovics mérnököt, a jövevényt 
nagy örömmel fogadták. Az ledobta vizes köpe
nyét s leült. Egy-két perc múlva már a vasútépí
tésről beszélgettek. Rövid félóra alatt előkerült a 
kis szőke Darnai, a másik mérnök is, aki örök jó 
kedvével hamarosan felvillanyozta a társaságot 
Valaki bort hozatott. A kártyaasztalnál az egyik 
kadét felkiáltott:

—  Főhadnagy úr, kérlek, hagyjuk abba. Nye
rek ugyan vagy öt forintot, de azt megisszuk.

—  Gemacht — mondta a harcsabajuszú hosz- 
szú germán.

Aztán összeült a társaság. Ittak szakadatla
nul. Előkerültek pikáns történetek, gáláns kalandok. 
A hangulat mámoros lett. Vakító fehértestü nők

libbentek a levegőben. A nehéz olasz borok hatása 
erősen mutatkozott. A tisztikar baritonistája, a kis 
fekete Rader hadnagy, behozatta a gitárját. Az ab
lakokat kinyitották és az esős, szomorú boszniai 
éjszaka csendjét csakhamar vad, buja sanszonok 
verték föl.

A társaság egy része kidőlt, nem bírta to
vább. Hazafelé készült. A többiek, élükön az örökké 
szomjas Rader hadnaggyal, végig mentek a tajtékzó 
folyó partján é9 egy piszkos, zöldre festett ház 
előtt megálltak. Ez volt a törökök vendéglője. Bent 
a kis ivóban két török ült A polgármester meg 
a fivére. Ijedten húzódtak el a részeg »svábák« elől.

A sápadt képű Funták kadét pezsgőt bonta- 
tott. Most vigan voltak. A társaság most már mind
össze a harceabajuszu főhadnagyból, Rader had
nagyból, az örökké ábrándozó Wiesek hadnagyból, 
a kadétból és a két mérnökből állott. Rader had
nagy most már hamisan énekelt s a többiek vele 
énekelték a refrént. Rader egyszerre elhallgatott s 
egy sarokba dobta hangszerét

—  Elég volt.
—  Beszélgessünk, —  mondta Mihalovics. A 

kis Darnai szeme felvillant.
—  Igen, beszélgessünk. Asszonyokról. . .
És mindegyik mesélt szép, forróvérű, tüzes 

asszonyok szerelméről. A fiatal kadét arca tűzben 
égett. Beszélt ő is egy nőről, csak egyszer látta. 
Rákönyökölt az asztalra és elhallgatott. Most már

! a tiszti nőkről beszélgettek. Aztán csend lett. A 
I kis Darnai gúnyosan mondta :

—  Wiesek, hát te miért nem beszélsz ? Te 
vagy a legszebb fiú a garnizonban. Neked nem 
volt kalandod?

Wiesek eiutasitólag intett a kezével, de a 
kis mérnök csak tovább beszélt.

—  Beszélj valamit. Látod, úgyis azt beszélik, 
hogy te vagy a főmérnökné szeretője.

Egy pillanatra a vihart megelőző csend lett. 
Mihalovics erős öklével az asztalra csapott.

—  Arról az asszonyról ne beszéljetek. Nem 
engedem meg.

Wiesekben felülkerekedett a dacos katona.
— Mihalovics, te részeg vagy. Jegyezd meg 

magadnak, hogy arról az asszonyról nem azért 
nem beszélek, mert te megtiltottad, hanem mert 
nem érdemes róla beszélni.

Mihalovics felugrott. A főhadnagy közbelépett.
—  Mihalovics, ne feledd el, hogy tisztek kö

zött és nem munkásaid között vagy.
Wiesek most odafordult Darnaihoz:
—  Ismered azt az asszonyt, öregebb mint 

én. Nem is szép. Nem szerettem és mégis addig 
járt utánam, a mig a szeretője lettem. Utálom pe
dig utálom . . .

Mihalovics sápadt volt. Egy pillanatig gon
dolkozott. Szavakat keresett. Aztán felugrott. Szinte
ordított.
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S így béke idején is hasznát vesszük 
annak, amire a háború tanított.

Csak tőlünk függ, hogy a háború után 
jóllétünket emelhessük. Lehetünk gazdagok. 
A szerencse adományait, ha úgy akarjuk, 
megkettőztethetjük, megtízszerezhetjük. Ez 
tőlünk függ.

Munkásság sokat szerez, takarékosság 
sokat segít és ezen az utón az ember las
san közelít ahhoz a helyzethez, melyben fe
lesleggel kérkedhet. Van rövidebb ut: legyünk 
mértékletesek, elégedjünk meg kevéssel!

Ha van ruhánk, hajlékunk, táplálékunk, 
elégedjünk meg! A tiszta kunyhó ugyanazt 
a szolgálatot teszi, mint a márványpalota, 
egyszerű, egészséges eledel, mint a fejedelem 
drága nyalánkságai; igénytelen, szemérmes 
ruházat azt, mint a fényes biboröltöny.

Szorítsuk életszükségleteinket a legszű
kebb korlátok közé és egyszerre többet fo
gunk bírni, mint a menny; az életfentartás- 
hoz megkivántat'k. Oly gazdagok leszünk, 
hogy segélyt nyújthatunk másoknak, kik 
nálunk szegényebbek. Ahelyett, hogy jótéte
ményekben részesülnénk, jótéteményeket gya
korolhatunk. Szorítsuk meg kiadásainkat; sok 
olyast fogunk nélkülözhetni, amiért most 
erőnk megfeszítésével, meg nem szűnő gon
dok közt, kell dolgoznunk.

Attól íügg minden, nem vagyunk-e oly 
nevetségesen hiúk, hogy túl akarunk tenni 
mások ruházkodásán, fényűzésén. Mások 
nem lesznek irányunkban hálásak e hiúsá
gért, sőt inkább lenézéssel vonítnak vállat, 
ha esztelen kiadásaink jövedelmünk java
részét elnyelik. Azoknak a becsülését, kik 
csak fényűző ruházkodásunk miatt tisztelnek, 
ne sóvárogjuk; azoknak a tisztelete meg, kik 
szívünk nemességéért becsülnek, nem fog 
kimaradni, ha különben képesek vagyunk 
tiszteletüket megfelelő magaviseltünkkel ki
érdemelni.

Ezekkel az egyszerű eszközökkel elér
hetjük, hogy Szegényekből gazdagok leszünk. 
Kisebb igényeink lesznek és még másokat 
is segélyezhetünk, ami háború után fokozott 
kötelesség lesz.

Legyünk tehát a legigénytelenebbek, tud
junk önszántunkból nélkülözni. * *

—  Hazudik. Aljas, pimasz ember, aki egy 
férjes nőről igy beszél.

Wiesek a sarokba ugrott. A kardját kereste. 
A főhadnagy lefogta.

—  Majd holnap —  súgta Wieseknek.
A társaság egyszerre csendes lett. A tisztek 

felcsatolták kardjaikat. Odakint derengett a hajnal. 
Kiléptek az utcára. A fagyos levegő megcsapta 
őket, a mámor eloszlott. Elindultak. Mihalovics 
ellenkező irányba ment. A főhadnagy Wieseknek 
tartott előadást. Darnai a hátramaradt Radernek 
m esélte:

—  Az asszony Mihalovicsnak volt azelőtt a 
szeretője, de megunta, pedig Mihalovics őrülten 
szereti.

*

A tiszti becsületbiróság, melynek Wiesek az 
ügyet bejelentette, összeült.

Wiesek a szobájában várta az Ítéletet.
Mihalovics kijelentette, hogy egy olyan em

berrel, aki férjes nőkről igy beszél, nem verekszik.
És a becsületbiróság nem tudott másképp 

dönteni. Wiesek eljárása nem volt tisztességes. 
Diszk valitikálták.

*

Egy óra múlva ijedt arcú katonák szaladtak 
az ezredorvosért.

Az orvos későn jö tt  Wiesek nem tudott be
csület nélkül élni és a golyó jól talált.

Сэак aki mértékletessége révén eléggé 
gásdag, hogy felebarátait segélyezhesse: ké
pes nagy, nemes és magasztos tettekre.

K Ü L Ö N F É L É K .
Feltámadt idő.

Ábrándok, wait idők regéi,
Sóhajok, vágyak testet öltenek,
Vérrózsát hajt e föld s a regősök 
Hősmeséi újra zengenek.

Harcidat zúg az égig csapva,
Riadó, mely egy szent csatára hív,
Melytől az érben lánghabok futnak,
S a kar százszor oly erővel vív.

Uj fény tör gyászunkon keresztül,
A csüggedésből szent tűz élede 
És a régi kard suhogva kiszáll,
Pirosodó vérgyöngy a dísze.

Nemzetek halálharangja, kong.
S belévegyül a réghallott zene.
Kardunkról izzón oroszvér csurran,
Holtakkal van a Kárpát tele.

Ábrándok, múlt idők regéi,
Sóhajok, vágyak testet öltenek,
Megmozdult e föld s a magyar hősök 
Félvilággal bátran küzdenek.

Csáktornya. B e x e r é d y  L a j o s .

—  Püspökszenteles. Múlt hó 18-án dél
előtt szentelte fel püspökké dr. Bauer Antal 
zágrábi érsek Zágráb székesegyházában dr. 
Premus Domonkos zágrábi kanonokot, akit 
Őtelsége a király már egyik korábban hozott 
tudósításunk szerint felszentelt püspökké ki
nevezett. A szertartás után az uj püspök 
tiszteletére díszebéd volt az érseki palotában.

—  Kitüntetés. Kelemen Ferenc tartalé
kos hadnagy, helybeli vendéglős fia, a »Fe
renc József-rend« tiszti keresztjét, a katonai 
érdemkereszt szalagjával kapta.

—  Kinevezés. Őfelsége a király a ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter előterjesz
tésére Göncz Árpád posta- és távirdafőtaná- 
csost posta- és távirdaigazgatóvá nevezte ki.

—  Királyi elismerés. Őfelsége a király 
rendeletére Morandini Bálint, a 20. népfel
kelő gyalogezrednél beosztott 2 0 . honvéd 
gyalogezredbeli tartalékos főhadnagynak, az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása 
elismeréséül a legfelsőbb dicsérő elismerés 
tudtul adatott.

—  A testvérek hősi halála. Hazafias 
szempontból lélekemelő, de alapjában mégis 
megrendítő az eset, mely szerint Ferenczy 
János nyugalmazott kiskomáromi jegyző négy 
fia közül hármat eddig már elveszített. Min- 
dahárman hősi halált haltak a különböző 
csatatereken ifjan, bátran, hátrahagyottaiktól 
szívok mélyéből megsiratva. Az egyik, Fe
renczy Pál minket csáktornyaiakat is köze
lebb érint, mert a helybeli kir. posta- és 
távirdahivatalnál mint tisztjelölt volt alkal
mazásban. Ferenczy Pál azonnal a mozgósí
tás kezdetén vonult be s mint a tiroli csá
szár vadászezred önkéntes alvadásza került 
mindjárt a háború elején tűzbe. El is esett 
augusztus 28-án, amikor egy ellenséges golyó 
a szivét átjárta. Sokáig voltunk azonban, 
mint ilyenkor szokás a sok mendemonda 
következtében, bizonytalanságban sorsa felöl, 
mig végül most többi 2  testvérével egyetem
ben autentikus értesülést szereztünk, ami 
bizonyossá teszi, hogy a harctéren hősi ha
lált halt a rokonszenves Ferenczy Pál is, 
aki mint tisztviselő is közszeretetnek örven
dett s íölöttes hatóságai méltányló elismeré
sét a legnagyobb mértékben kiérdemelte. 
Nyugodjék békében !

—  Nyugdíjazás. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Kaczun Ignác mura- 
szerdahelyi áll. el. népiskolai igazg. tanítói be
tegsége miatt nyugdíjazta s neki, 36 éven 
át kifejteit buzgó és eredményes működé
séért elismerését fejezte ki.

—  A tanév befejezése. A közoktatás
ügyi miniszter rendeletet bocsátott ki a vár
megyékhez, mely szerint a gazdasági mun
kaerők hadbavonulása folytán szükségessé 
váll hiányzó munkaerők egy részének a 
népiskolai tanulóifjúsággal való akadálytalan 
pótlása okából megengedi, hogy a köze. és 
áll iskolákban a folyó tanév már április ha
vában befejezlessék s az osztályvizsgálatok 
április végég megtartassanak Ennek enge
délyezése mellett a miniszter azonban el
várja, hogy oly községekben, ahol a lakos
ságnak nem mezőgazdasági irányú foglalko
zásánál fogva a tanulók igénybevételére 
nincs szükség, — igy különösen oly váro
sokban, ahol a város közvetlen közelében 
nincs gazdasági munkaerő pótlását igénylő 
mezőgazdasági leiület — az iskolai hatóság 
a tanügyi érdeket szem előtt tartva akként 
fog határozni, hogy a tanítás a tanév vé
céig folytattassék és az oszfályvizsgálatok a 
szokott rendes időben tartassanak meg.

—  Adományok. A helybeli templomban 
elhelyezeti Szent Antal perselyből a Csáktor
nyái jóléti bizottság javára ezúttal 35 К 
megelőzőleg pedig 16 К 40 f; a vöröske
reszt egylet Csáktornyái fiókegylete javára 
pedig 35 korona adumányoztatotl. Az el
nökségek köszönelüket nyilvánítják a bekül
dött adományokért.

—  A nagykanizsai főgimnázium igazga
tósága felkéri az intézet összes volt tanítvá
nyainak szülőit vagy rokonait, szíveskedje
nek a harcban elesett vagy a hadjáratban 
szerzett betegség folytán meghalt fiaik vagy 
rokonaik arcképét megküldeni és haláluk 
körülményeiről a főgimnázium igazgatóságát 
értesíteni. Az arcképek visszaküldetnek.

—  Uj laktanya. Nagykanizsán másfél
millió К költségen uj laktanyát építenek. A 
laktanya 1500 katonát fog befogadni; ugyan
ott katonai kórbázat is létesítenek 400 beteg 
elhelyezésére. A laktanya őszre készen lesz.

—  A népfölkelők bevonulása. Az 1891. 
és 1895-ben született és besorozott B) oszt. 
népíölkelők május 15-ikére hívattak be fegy
veres katonai szolgálatra. Ugyanekkor tar
toznak bevonulni a már bevált önkéntesek 
is, korukra való tekintet nélkül, továbbá a 
ki nem képzett póttartalékosok.

—  A Máv. menetrendje. A magyar ál
lamvasutak igazgatósága május elsején nem 
ad ki uj menetrendet Érvényben marad to
vábbra is a tavalyi menetrend azzal a vál
toztatással, hogy néhány vonat járatását be
szüntetik.

Oroszfogságból. Kreutz Lipót bér- 
kocsitulajdonos, mint főtűzmester, Przemysl- 
ben volt mindkét ostrom alatt. Fogságba 
került a vár átadása alkalmával ő is. Most 
életjelt adott magáról egy levelezőlapon, me
lyet április 9-én hozzálartozóinak írt. Esze
rint Sisreienben van a Wolga partján, Orosz
országban. Ez azonban nem állandó tartóz
kodási helye, mert sorai szerint még egy
néhány ezer km. utat kell megtennie, mig 
szibériai rendeltetési helyére kerül. Ez idő 
szerint egészséges s csak az bántja, hogy 
már 6 hónapja annak, hogy semmi hírt 
nem kapott hazulról.
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—  A népfelkelői korhatár kiterjeeztéee.
HétíOn terjesztették a képviselőház elé a nép
felkelési kötelezettség kiterjesztéséről szóié 
törvényjavaslatot. Eszerint a népfelkelési kö
telezettség 18 évtől 50 éves korig minden 
egyénre ki fog terjedni. A népfelkelés első 
osztályát a 18— 42 évesek, második osztá
lyát pedig a 43— 50 évesek fogják alkotni. 
A népfelkelés második osztálya a harctéren 
kivül fog szolgálatot teljesíteni, harctéren 
csak akkor, ha azt különös szükség kívánja.

—  A déli vaspálya társaság köréből. 
A D. v. t. most tette közzé az 1914. üz
letév eredményét. Eszerint a kezelési hiány 
az 1914. évre közel 12 millió K, szemben 
a 700 ezer К felesleggel az előző évben. 
Az eredmény tehát 12619142 K-val kedve
zőtlenebb, mint 1913-ban volt. A bevételek 
csökkenése a forgalomban nagy. A személy- 
forgalomnál 6 , a teherforgalomnál 7 3 millió 
koronára rúg a csökkenés Ezt az állapotot 
természetesen a háború okozta.

—  Meghosszabbítják a mezőgazdasági 
szabadságokat. A hadvezetőség tudvalevőleg 
a katonák közül a mezei munkák elvégzé
sére sokat szabadságolt. A tizennégynapos 
szabadságidő már lejárt. A tavaszi mezei 
munkák azonban az esőzések folytán még 
csak részben voltak végezhetők. A gazdasági 
egyesületek ezért felírtak a földmivelésügyi 
miniszterhez s kérték, hogy eszközölje ki a 
szabadságidő meghosszabbítását. Illetékes he
lyen közölték a gazda-képviselőkkel, hogy 
ott, ahol arra szükség lesz, a mezei munkák 
elvégzésére szabadságolt katonák szabadság- 
idejét meghosszabbítják.

—  Űdítőállomásra adakoztak: Lobi 
Rezső 20 K, Baumann N. 4 К, Fridrich N. 
5 alsónadrág, 5 ing, 10 pár harisnya. Kö
szönettel Szalmay V. К. E. elnök.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai moz
gó színházban a mai előadások a következő 
műsorból állanak: Adolphi Trió (varieté), 
Szerelem és dinamit (vígjáték), Katasztrófa 
az alagutban (dráma 3 felv.), Utazás egy 
esernyő körül (vígj 3 felv.). Az előadások 
félhat és 8 órakor kezdődnek.

—  A háború. A Kárpátokban jelentő
ségteljes események történtek. Az orosz of- 
fenziva az ország határán teljesen megtört. 
Az uzsoki szorostól keletre az Ostry vrh 
körül heves harcok folytak Ez alkalommal 
2  orosz zászlóalj teljesen megsemmisült s 
7 tisztet, 1000 főnyi legénységet elfogtak s 
26 lövészárkot elfoglaltak vitéz honvédeink. 
Az oroszok ennek következtében támadásai
kat az uzsoki szorosban megszüntették. Egy
behangzó francia és angol jelentések szerint 
az oroszok halottakban és sebesültekben a 
téli hadjárat folyamán körülbelül félmillió 
embert veszítettek. —  A nyugati harctéren 
is nagyfonlosságú sikereket értek el a né 
metek. Szívós harc után az Ipern-csatornán 
való átkelést kiküzdték s 2500 angol és 
francia foglyot ejtettek, továbbá 65 ágyút 
zsákmányoltak. A flandriai harctéren, Comb- 
réstől délnyugatra, a Maas-magaslaton ugyan
csak vereséget szenvedtek a franciák, vesz
teségük 1600 fogoly és 16 ágyú. A néme
teknek váratlan, gyors előtörése halálos ré
mületbe ejtette az ellenséget. A belga főha
diszállást ennek folytán sietve Franciaor
szágba tették át. — A Dardanelláknál sem 
kiséli szerencse az antant fegyvereket. A 
Gallipoli félszigeten partraszállított seregeket 
a törökök alaposan megverték, úgy hogy a 
haderő centruma és jobb szárnya nagy ve

reséget szenvedett. Eközben a törökök egy ; 
ellenséges hajót elsülyesztettek, egyet erősen i 
megrongáltak, egy szállílógőzöst pedig 20 0 0  
katonával, fenékbe fúrtak.

—  Uj okmánybélyegek. A hivatalos lap 
közli, hogy a pénzügyminiszter a törvény
kezési illetékről szóló törvénycikk életbelé
pése folytán felmerülő szükséglet kielégíté
sére a már forgalomba hozott 1 korona 25 
filléres és 1 korona 75 filléres bélyegjegye
ken kivül 1915 évi április hó 15-ével 60 
és 80 fillér és 50 korona értékű bélyegje
gyek kerülnek forgalomba. A 60 és 80 fil
léres értékű bélyegjegyek alnyomat- és bé
lyegképrajzai teljesen azonosak a 38, 40, 50, 
64 és 72 filléres értékű bélyegjegyek alnyo
mat- és bélyegképrajzaival. Értékszámaik 
azonban 60, illetőleg 80 fillérnek megfele
lően változnak Az 50 korona értékű bélyeg
jegyek alnyomat- és bélyegképének a rajzai 
teljesen azonosak a 20, 24, 30 és 40 korona 
értékű bélyegjegyeknek alnyomat- és bélyeg
képrajzaival. Értékszámuk azonban 50 koro
nás értéknek megfelelően változik.

—  Az aprópénz. Általában nagy mizé
riákat okoz az aprópénz hiánya. Sok pa
naszra ad alkalmat, hogy aprópénz nincs 
forgalomban. A baj a háborúval kapcsolatos. 
Már kezdetben mutatkozott. Még a háború 
első heteiben támadtak zavarok, mert nem 
volt aprópénz. A közönség akkor az ezüs
töt (különösen az aranyat) lehetőleg vissza
tartotta és elrejteni igyekezett, mert »annak 
nagyobb értéke lesz« mint a bankónak. Az 
akkori nehéz viszonyok között az osztrák- 
magyar bank kél koronás bankjegyeket nyo
matott; de ezzel sincs igen segítve a bajon, 
mert ezzel a pénzzel szemben is bizalmat
lan a köznép s el sem fogadja. Az aprópénz 
meg ezalatt, úgy az ezüst, mint a nikkel, 
egyre fogy s a forgalomból egészen kikerül. 
Majdnem úgy vagyunk, ha valakinek pénze 
van, még sincs pénze, mert értékesíteni nem 
tudja. A kereskedő inkább hitelez, csak vál
tani ne legyen kénytelen; a paraszti ember 
meg inkább haza viszi az árut, semhogy a 
bankópénzt elfogadja. Tűrhetetlen az állapot 
ennek folytán nemcsak nálunk, de ország
szerte. S ennek oka a falusi nép, mely véka 
alatt rejtegeti az aprópénzt, melyet a kereskede
lem révén,a forgalomból indokolatlan bizalmá
ból kifolyólag, teljesen magához kaparítotl.

—  Levelezés a hadifoglyokkal. A Hadi
foglyokat Gyámolító és Tudósító Hivatalhoz 
százával érkezik olyan megkeresés, amelyek 
tartalma a következő: Továbbította-e a hi
vatal a hozzá beküldött, hadifoglyoknak cím
zett levelet vagy pénzt és azt a hadifogoly 
megkapta-e? Érkezett-e tudósítás a bejelen
tett, harctéren eltűnt katona felől? A hivatal 
ez utón is tudtára adja az érdekelteknek, 
hogy érdemleges tevékenységének zavartalan 
folytathatása érdekében sajnálatára nem áll 
módjában hasonló kérdésekre a jövőben kü
lön választ adni. Ezúton tudatja tehát, hogy 
a hivatal minden levelet továbbít. A postán 
küldött pénzösszegekről mindenki szabály
szerű nyugtát kap, de a hivatal csak azért 
szavatol, hogy a pénzt továbbítja, azért azon
ban nem szavatolhat, hogy я címzett tény
leg kézhez kapja-e. A harctéren eltűnt ka
tonákat nyilvántartja és ha megkapja a hi
vatalos értesítést, hogy hadifogságba jutott, 
erről az érdeklődőt haladéktalanul értesíti. 
A genfi egyezmény szerint a hadviselő felek 
kölcsönösen értesítik egymást arról, bogy a 
hadifoglyok közül ki halt meg. Hivatalosan 
értesül tehát mindenki arról, ha hozzátarto

zója a fogságban meghal. Végül a Hivatal 
szükségesnek tartja nyomatékosan figyelmez
tetni az érdekelteket arra, hogy hadifoglyok
nak lehetően levelezőlapot küldjenek; legföl
jebb azonban húsz soros tisztán és olvas
hatóan, német vagy magyar nyelven irt, 
nyitott borítékba elhelyezett levelet lehet 
küldeni. Levélbélyeget nem kell mellékelni, 
a Hivatalnak szóló leveleket azonban bér
mentve kell küldeni.

—  Kedvezményes áru aratógépek a kis
gazdák részire. A földmivelésügyi minisz
tertől kapott megbízás folytán a Magyar 
Gazdaszövetség a gazdakörök és szövetke
zetek részére, amelyek Zalamegye területén 
működnek, a vevő költségén elszállítva, 20 0  
korona kedvezményes áron teljesen jókar
ban tartott marokrakó aratógépeket közvetít. 
A Gazdaszövetség fölhívja a gazdaköröket 
és szövetkezeteket, hogy a kínálkozó alkal
mat fölhasználva, mielőbb jelentsék be vé
teli szándékukat, mert a készlet nem nagy 
és a megkereséseket a beérkezés sorrendjé
ben veszi figyelembe. A gépek készpénzben 
fizetendők ki. A gépek kezelése igen egy
szerű, az pár óra alatt elsajátítható, ez fenn
akadást nem okozhat. A társas vétel meg
könnyítése végett a vásárló szervezeteknek 
a Magyar Gazdaszövetség külön e célra ké
szített alkalmi aratógéptársulati szabályzatot 
is küld diimentesen és az ily társulatok 
alakítására minden útmutatást megad.

—  Használt bélyeget jótékony célra. 
A jótékonyságot az is szolgálhatja aki a fegy
veres haderőhöz tartozott katonatisztek, va
lamint a háborúban elesett tartalékos tisztek 
után maradt özvegyek és leányárvák gon
dozására felépítendő Erzsébet Otthon létesí
tésére birtokába kerülő már elhasznált s 
felülbélyegzett magyar hadi postabélyegeket 
beküld a következő cím alá: a Budapest- 
Budafoki Erzsébet Otthon egyesület irodájá
nak, Budapest. I. Budafoki-út 41/a.

—  Az örökbefogadás megkönnyítése. 
A hivatalos lap közli a kormány rendeletét 
a kiskorú gyermek örökbefogadásának meg
könnyítéséről a háborús események által in
dokolt esetekben. A rendelet szerint kiskorú 
örökbefogadása iránt a törvényes képviseletre 
vonatkozó szabályok megtartásával kötött 
szerződést, ha a kiskorú a háborúban gyá- 
molílóját elvesztette, valamint a háborús ese
ményekből folyó egyéb különös méltánylást 
érdemlő esetekben a gyámhatóság jóváhagy
hatja és az igazságügyminiszter kormányha- 
tóságilag megerősítheti akkor is, ha az örök- 
befogadásnak a fennálló jogszabályok szerint 
megkívánt valamely különös kelléke hiányzik, 
feltéve, hogy a szerződés az örökbefogadót az 
örökbefogadottal szemben terhelő törvényes 
eltartási kötelezettséget nem zárja ki A zá
radékban hivatkozni kell arra. hogy a jóvá
hagyás vagy a megerősítés a szóbanforgó 
rendelet alapján történt.

Schuarx Lajos dr. ügyvéd iro
dáját ах eddigi irodahelyiségével 
sxemben le vő Deák-utca 11. sxámd 
hámba helyezte át.

R é z g á l i c z
minden mennyiségben azonnali 

szállításra kapható 
Beregi Lajos cégnél

Szegeden.



Nemei bijeju francuze i engleze.
Pri karpatih je rus svoje serege nazad potegnul. - Orsacko spravisce.

Gde je Berlin? - Skok iz Przemysla. - Rukovanje majusa 15-ga. 
Vitezki ein vu Przemyslu. - Moci je pisati przemyslskim braniteljom. 

Neutralni. - Koj si je sam nogu napra vil.
Slavne bitke. - Gde bude odlucna bitka ?

(M . J . )  Pri karpatskih planinah, na 
medji naáe domovine smo ruse preobladali 
proálih lijednov, tak da smo jih mogli izti- 
rati iz Bukovine, a vu Galiciji smo takaj od 
njih nazaj zeli veliki komád zemlje. Vezda 
si rus svoje Serege drugaő skup poteie, 
ravnava, pák si plane dela, gde bi napal na 
nemSku i na naSu vojsku.

To se zna, da na gibanje ruskoga Se- 
rega naSi i nemSki vojniki paziju, a 03obito 
ober ruske vojske letajuCi zrakoplovi sve 
zazvediju, gdé i vu kakvoj vnoSini skuplja 
neprijatelj svoju vojsku. Prama tomu rav- 
naju i skupljaju naSe Serege vodje naSih 
vojnikov.

Gde bude rus napal na nas, ili gde 
budemo mi na njega napali, to se nezna. 
Ali to je istina, da se je s jako velikimi 
zgubicki od magjarske granice nazad po- 
tegnuti moral.

Vu proSlim tijednu su vu Francuzkoj 
velike bitke bile. Meseca aprila 23-ga vu 
nőéi su nemei pri Lizerne zvanom mestu 
navalili na francuze. Vnogo mrlvih i ora- 
njenih francuzov i englezov je ostalo na 
mestu. Predalo se je nemcom ober pet je- 
zer francuzov i englezov. Odzeli su od njih 
45 kanonov i vnogo maéin-puákah.

Drugu noö su francuzi i englezi napali 
na nemee, da nazad zemeju pred jednim 
dnevom od njih odzete Sáncé Ali su jih 
nemei prevladali i opet 2600 vojnikov, 24 
oficirov i 17 Stukov odzeli od njih.

Pri Dardanella zvanom morju, как 
znamo. nikaj nisu mogle englezke, pák fran- 
cuzke ladje proti turCinskim festungom nap- 
ravití. Vezda budu ovi na suhoi zemlji pró
bálj prevzeti festunge i do KonStantinapolja 
dojti. Francuzi i englezi hoéeju vu ladjih 
na turske obale svoje Serege odpelati. Ali i 
tu jim nebu iSlo pod rukom, da prevzemeju 
turske festunge, ar veliki Sereg turCinskih 
vojnikov Ceka na nje.

Izvanske nekoje novine о tom rade 
piSeju, da se je NemSka nevoljila tabora i 
da bi rada mir sklopiti s neprijaleljom.

Vezda su jedne berlinske nemfike no- 
vine oóivestno onim francuzkim i englezkim 
novinam na znanje dali, da Nemska od 
mira niti misliti nede, dók neprijatelje tak 
ne potuCe da jim nebu doSe! vnogo i vnogo 
letah na pamet opet nemira delati i mimé 
orsage i narode napasti. To se razme, da i 
naSa vlada s nemSkom vladorn dr2i. Zbog 
toga se nemremo nadjati, da bude na friS 
koma mir, ar neprijatelji joS nisu do kraja 
preobladani. Iz Serbije malo da se glasi 
Cuju, ar je céla ta nesreőna zemlja obkol- 
jena s naSom vojskom. Tuliko se je ipák 
zeznalo, da kolera, tifus i drugi betegi ha- 
raCiju vu tern orsagu. Sami doktori izvans- 
kih zemljah, koji su doSli na pomoó, po- 
miraju od ovih bolestih Ostali su ostavili 
Serbiju. Pri OrSovi i pri Zemunu su naSi 
kanoneri proSli tijeden strelali prek Dunává 
na srbske vojnike, da srboni na znanje 
daju, da imamo joS raCuna S njimi.

S turöinom bi se rád englez pomiril, 
ali turöin je izrekel, da on bez nas i bez 
nemeov nebude mir sklopil. Da bi se eng
lez rád pomiril, tomu je zrok, da su se vu 
A2 iji I Aínki svi mohamedánéi podigli proti 
englezom, koj vu ovih stranih svéta s fran- 
cuzom skupa vnogo orsagah ima. Так túr
éin hoCe s nami i s nemei skup do kraja 
harcuvati proti neprijateljem, dók jih na 
Cisto ne preobladaju.

OrsaCko spraviéőe se je vu proSli pon- 
deljek opet saslalo, da se о taborskih stva- 
rih razgovara. Gróf Tisza István minister- 
predsednik je veliki govor drZal. Pohvalil 
je magjarske i horvatske vojnike, koji se 
tak hrabro vojuju za domovinu svoju. Lépi 
govor grofa Tisze je tak vladina, как sup- 
rotivna stranka s oduSevljenjem prijela Go
vor je dr£al barun Hazay minister hon- 
vedskih poslov, na dalje gróf Andrássy, Ra- 
kovsky, Bakonyi i drugi ablegali. К supro- 
tivnoj stranjki spadajuCi ablegati su о tom 
govore dríali, da bi slareái vojniki, koji su 
43— 50 let stari, samo onda iéli vu tabor, 
ako bi velika sila bila, a svi mlajái, koji su 
na dopustu, bi pred staredimi isii vu tabor 
To i vlada hoCe pák i vladina stranjka.

Kaj se je vu orsaCkom spraviáéu do- 
konCalo, od toga budemo onda pisali, gda 
bude kraj orsaCkomu spraviCu, koj vezda, 
gda öve rede piéemo, joá traja.

Neutralni.
Dobro je biti neutralan —  veliju oni 

koji vnogo terpiju vu boju. Daca nemoreju 
krv prelévati, materi nemoraju se za mrtvu 
decu splakuvati, йепе nemoraju starati i 
plaáiti se za svoje тийе. deca neoätaneju 
siroóa. Nepotroáiju strahovitnih penez na 
municiju, na soldaCkestroáke, na soldaCku op- 
ravu ne moraju do zadnjega groáa sve potroáiti, 
da si domovinu obraniju. Nemoraju Cekati 
как se dokonCa boj, ali niti straho nemo
raju biti, da neprijatelj vdere vu domovinu.

Njim je dobro.
Samo как i drugo na svéto, niti to 

néje do dodna vrhnje. Istina, da zato njim 
je puno bóléé, puno su vu bóléim poloZaju, 
как oni, koji vu boju stojiju, ali bojne ne- 
volje i oni se vZivaju. Od poCetka bója i 
oni vu oruíju moraju stati, da svako mi- 
nuto moreju neutralnost i svoje granice ob- 
raniti. То рак nezmeroo penez koöta Dra- 
goóu i oni Culiju, stroáka i oni teöko pre- 
baviju, trgovina i prinjih je zaspaia. S jed- 
nom reCjom i oni gori platiju na boj, ma- 
kar su né vu boju nazoöni. Naprimer Tal- 
janska je neutralna, ali i tam moraju boj- 
noga kruha jesti, jerbo tam joá bolje fali 
méla, как prinas i po nekojih okrajinah su 
veC i velike bűne bile, jerbo narod néma 
kruha. Oni joá teÉi se moreju к tomu prev- 
Citi, jerbo vu ovaj poIoÉaj su tak opali iz 
nenada, как rafangéraC vu snég. Oni né su 
zrok niCesemu i oni se ravno tak batriviju, 
как i mi, da po boju sve kvare naplaöene 
budo imali. Ali mi tak misiimo, da ovi ва
ши kvarni moreju biti, ali dobiti po boju 
nebudu mogli pikaj.

Razloga je med neutralnim orsagu i 
neutralnim. Neutralnih ga svakojaCkih denes. 
Jedni su za istinu neutralni, jerbo na ni- 
kakvi naCin neCeju se vu boj zmééati, ne- 
Ceju drugo, как vu miru ostati i svojega

L
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orsaga zaCuvati. Takov orsag je naprimer 
Svájc. Svédország, Norvégia i Dánia. Ali za 
to i ovi terpiju. Svájc naprimer svrho toga 
je vnogo kvaren, jerbo po leti na sto i sto 
hiljada naroda pohodi Svajca, da se veseli 
i raduje vu oni lepoti, skojom je Bog ovoga 
orsaga daruval Toga denes néga i Svajca 
denes niäCi nepohadja.

Komu bi 2elja i vola bila vu ovim 
strahovitnim bojnim vremenu putuvati?Ma- 
Sine i ladje ne voziju poredo. Vu Svajcu 
na hiljada i hiljada ljudstva je sgubilo kru- 
ha. Na hiljada krCmih, gostijonah je zaprto, 
jerbo néga putnikov. Jeden milljun kelnerov, 
kuCiáov, portaäov je bez kruha, jerbo ne- 
moreju ga nigdi zasluZiti. Zeljeznice, fabrike 
stojiju. Severni orsagi iz ladjah su 2 iveli, 
ali denes je jako nevarno na morje iti i 
po morju terguvati. Ovi orsagi takodjer ni- 
kaj nemoreju odvoziti ili pak vu orsag do- 
voziti.

Opet jesu takvi neutralni orsagi, koji 
od boja tuliko hasna vleCeju, kuliko samu 
moreju. S med ovih na prvi mesti stoji 
Amerika. Amerika vu trgovini vu nekojim 
délo je kvarna. Naprimer vu pamuku Ali 
vu drugim délo рак nezmernoga hasna ima. 
Amerika nezmerno oru2ja, municije i stroáka 
vozi rusom, francuzom i englezom, napro- 
tivno medjunarodskomu zakonu. Na ovi 
trgovini orijaäki dobiCek imaju amerikanski 
bogatuäi, fabrikanti i bankari, koji su gos- 
poda célé Amerike. Im da Amerika nebi 
ove sderZala smunicijum i stroäkom, veC bi 
sdavnja bil konec boju, jerbo ovim orsagom 
je veC sdavnja pripravlena municija sfalila. 
Stém je bolje nam . Mi sve domaj moremo 
prebaviti, penezi domaj ostaneju i né amu 
presiljeni naäe peneze Ameriki vu 2ep phati.

Tretji klas neutralnih su oni neutralni 
orsagi, koji neznaju kad budeju morali i 
oni vu boj se zméáati. Ovi orsagi su : Tal- 
janska, Romania, Bulgaria i GrCka. GrCku 
je samu müder kralj obranil, da néje se vu 
boj zméáala. Ovi orsagi na leäu stojiju i 
Cekaju vréme, kad dojde ona minuta, da i 
oni budu nekakov hasén imali od boja. 
Ovi ravno tuliko stroäka imaju, как i mi. 
Razloga je samu to, da zavezda joä nemo- 
raju krv prelévati.

Balkanski orsagi jeden pred drugim je 
straho, jeden drugomu je jalen, da niti je
den nebi vise dobil, как drugi. Zato Cekaju 
s nabitami puäkami, kője se joä lehko bu
deju sproZile.

Gde je Berlin ?
Devet mesecov iáCeju puta proli Ber

lini! francuzi, englezi i rusi, pak ga nemo- 
reju najti. Od kraj poCetka boja mislili su, 
da prék Belgiuma je naj krajäi put vu Ber
lin, ali nemei su njim tri tijedne pokazali, 
da prék Belgiuma je krajäi put vu Pariä, 
как s Pariäa vu Berlin. Zatem su se s mis
lili, da prék Ishodne Pruske je moCi hitro 
vu Berlin dojti. Ali néje bilo moCi. Nemei 
su njim ovdi pokazali dvappt, как je moCi 
hitro na drugi svét dojti prék Mazuri moC- 
vare. Potlam pak su tak mislili, da prék 
Krakave vodi put vu Berlin. Iz ovih svih 
putov posvedoCilo se je, da po njih puno 
bliäe i fletneSe je moCi na drugi svét, как 
vu srdee Nemäkoga orsaga.

Sad njim je na pamet doälo, da po 
jednim malim préCecu prék Karpatov vu 
Budimpeät, odovut vu BeC i tak vu Berlin 
na svaki nácin budu doäli.

Né su se zmislili, da Kárpáti su dale- 
ko od Budapeäte, Budapeät pak je dalko od 
BeCa i da BeC opet je jako daleko od Ber- 
lina. Vezda veC dobro znaju, da prék mag- 
jarske doline ne vodi put vu Berlin. Jedne 
francuzke novine tolnaCiju dobrim francu
zom i Citateljom, da to sve jedno äteri put 
vodi vu Berlin, glavno je to, da se tarn 
postaviju.

I mi tak velimo. Svejedno äteri put je 
to, samo to je glavno, da niti po jednim 
nebudu doäli.

Berlin !
Kuliko milljun ljudstva je krv preto- 

Cilo i s fondalo svrho ove kratke réCi bil 
on francuz, englez ili rus, koj je puta iskal 
vu Berlin. Svi su ili na drugi svét ili vu 
suZanstvo doäli. Ovi tri savezniki denes veC 
znaju, da to je jeden Cuden varaä. Nikam 
tuliko vlakov se vozi, как vu Berlin pak 
itak zato za neprijatelja néma ni jednoga 
puta. Nemäkih, austrianskih i magjarskih 
gardistov trda srdca su nametana jedna kre 
druge na granicah. Istina, da srdee je zmesa, 
ali bolje braniju puta proti Berlinu, как 
naj jakäa ocelnata sténa. Так braniju svako 
stezu, da neprijatelj niti jeden koraCaj ne- 
more ponjoj napraviti.

Za kratko vréme neprijatelj bude se 
osvedoCil, da né mu je potrébno vu Berlin 
iti. Jedenput si je veC jeden veliki orsag 
äiniaka vtrgel na onim putu, koj vu Berlin 
vodi. Ovaj orsag je Francuzki bil 1870-ga 
leta. Denes sedem orsagov bude svrho ove 
réCi krv pretoCilo : Idemu vu Berlin ! Do 
vezda samu nekojemu je bilo dopuäCeno, 
da do nemSke granice dojde i da nemäka 
zemlja mu popije krv.

Kuliko sto hiljada ljudstva bude joä 
predi iz svéta doäla, как jeden 2 iv neprija
telj vu Berlin, äto bi to znal. Samu tuliko 
znamu, da samu pri naáih Kárpáti je prék 
pol milljun ljudstva sgubil svrho ove réCi : 
Berlin.

Devet mesecov né su mogli puta niti 
nikakvo stezu najti vu Berlin, zabadav su 
ju iskali dán i noC, po bélim danu i po 
kmiCni noCi. Так mislimo i osvedoCeni smu, 
ako joä dvaput devet mesecov budeju is
kali, itak ju nebudu naäli nigdar, najmre 
pak né prék Karpatov po lépi i plodni 
magjarski dolini.

Kak semskoéil iz Przemysla do Karpatov?
Benischko Károly Deutschmeister regi- 

menta kaprol s velikom Cudom je skoCil iz 
Przemysla.

— Jeden dan — pripovedal je —  predi 
как je Festung propal, ja i drugi petnajst 
kojenikov od zapovednika jeden telegram 
smu nesli od svuna stojeCem soldatom. Moj 
cilj je bil od Przemysla né dalko stojeCe 
MoziCka selo. Po jednim malim grmju sem 
jahal, kad su me iznenada hitro kozaki ob- 
kolili, braniti néje bilo se moCi. Presiljeni 
sem bil se predati. Kozaki zeli su mi oru2je 
i od tirali su me prék MoziCka sela, gde 
sem sderhteCem srdcom Cul, da Przemysl 
za kratko vréme, morebiti za par vur pro
pal bude i da parlamentir se veC pogaja sa 
ruskim zapovednikom. Zalosten sem bil i 
Cekal sem. Kaj se je s mojemi pajdaäi pri- 
petilo, to neznam, ali jako sem se zaCudil 
drugi dan, kad su mi kozaki povedali, da 
sad nazat idemo vu Przemysl. Popoldan 
smu poCeli maäirati proti Przemyslo prék 
po2ganih selah, spodrtili äumah, vu zrak s

puäCenih tvrdovinah. Doäli smu vu festung, 
koj se je veC ovu vréme predal.

Vu festungo velika larma je bila i nt 
sve slu2bene hi2e su potegli rusko zastavu, 
vulice su pune bile ruskih soldatov. Naäi 
soldati takodjer su po vulicah Cisto slobodno 
hodili, ali bez oru2ja. Rusi Cisto poäteno su 
baratuvali s nami, nikoga né su bantuvali, 
stanovniki takodjer su mir imeli. Ja sem 
taki odluCil i premislil si, da skoCil budem. 
Sve sem si preraCunal i kad sem videl, da 
rusi se nikaj s nami ne briniju, odluCil sem, 
da как se za kmiCi, odmah budem skoCil 
Dobro znam polski i tak sem premislil ei, 
da moguCen budem prék ruske granice vdrti. 
Sad, kad sem veC ovdi, skorom sam sebi 
nebi veauval, как sem to mogel napraviti 
prék na hiljada zaprekah.

Na veCer od jednoga przemyslskoga 
2 idova dugu i s velikim golérom bundu 
sem dobil, к tomu pak jedno rusko kapu. 
Так obleCeni sem poCel svoj put prama 
Rzesov obCini. Do jutra sem iáéi prék rus- 
koga fronta. Nigdi né su me zastavili. Cud- 
novato je to, ali tak se pripetilo, morebiti 
zvrho toga, jerbo onda su veC poCeli prze- 
myslske robe vun voziti, takodjer i civilske 
teZake i s menőm né su se brinili. ВгзСаз 
tak su mislili, da negdi sem za ostal od 
transports i sad se za njim 2urim.

Vzorju doáel sem do jedne kozaCke 
ätale, veC sem ouda komaj na nogaj stal. 
Na svaki nácin konja sem moral preskrbeti. 
Po Crévi sem se vlekel proti konjom. Stra- 
2an je spal. Ali itak je nekak poCul, sbudil 
se je i gori je stiral druge. Za jedno mi- 
nuto do Ceterdeset kozakov je letelő za 
menőm. Sega konja sem s o4rugami sker- 
vavil i tak su kozaki jeden za drugim za 
ostali. Na zadnje samu jeden mladi kozák 
je bil za menőm. Iz puäke viäeput je stre- 
lil name, ali né me je trofil. Na jednim 
kriZanju skoCil sem doli iz konja i poCekal 
sem kozaka. Kozak je né raCunal na to i 
poleg toga od jahal je mimo mene. Vu ovi 
sekundi strelil sem iz revolvers i kozák je 
opal doli. Dakle ove nevolje sem se oslo- 
bodil, ali po priliki joä dvé vure sem mo
ral prök ruskoga tabora iti.

Na putu sem se s jednim poljskim 
polodelavcom ziäel, koj mi je povedal, da 
rusi iz ovoga mesta denes vjutro na severni 
kraj su se potegli pred naäom soldaCijom, 
koja se prebliZava. Sad sem odluCil, da pe- 
äice budem dalje iäel, konj mi je veC i tak 
vpeäal. Так sem se skrivaCkal, negda pol 
vure sem se po Crévi vlekel ifi vu äterim 
jarku Cepel. Nuzadnje na veCer doäel sem 
do stoCeterdesetoga nemäkoga regi menta, koj 
je s naäemi honvédi vojuval. Odmah su me 
к zapovedniku odpeljaii, kojemu sem sve 
moral povedati, kaj sem videl, kud sem ho- 
dil i kaj sem pretrpel. Po putu vnogo va£- 
nih stvarih sem videl, как i gde stojiju 
rusi, takodjer gde imaju ätuke skrite. Nerr.ä- 
ki pajdaäi svelikim veseljom su me prijeli. 
Odmah su me poCeli dvoriti, jerbo Cisto sem 
oslabil i odnemogel. Noge, kolena kervava 
su mi bila. Kad sem malo jakái bil, nemei 
su me dalja poslali i sad sem ovdi. Т а к  
mislim, da za kratko vréme opet na bojnu
polje budem mogel iti.

*
ViteZki sóidat za va2no prijavu dobil 

je od nemcov prvi i drugi klas Zeljezni 
kriZec, od naäega zapovedniCtva pak prvi 
klas sreberni kriZec. Sad se ätiroa roladim 
i viteZkim deCkom céli regiment. DeCko je

_________________________________ broj. 18.
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Is Skole svojovolno stupil к soldaCiji i sad 
je  etopram osemnajst lét star.

Zanemiti glasi.
— Zabrajeno je cigarije sbirati. 

Finánc minister proSli tijeden ovu naredbu 
je dal vun :

Pokehdob svakoiaCki grabezljivi betegi 
•e rezSirjavaju po narodu, zapovédam da 
Irafikanti vu odprti Skatulji nesmeju pred 
kupca cigarije ili cigaretline deti, da si sam 
sbira, neg trafikant sam svojom rukurn mo- 
ra tuliko vun na brojiti, kuliko kupec ku- 
piti hoCe

Jako dobra naredba je to denes vu 
laborskim vremenu i barem nekojl se odev- 
Ciju od jedne hude áege.

— Rukovanje majusa 15-ga. Na
ovaj dán moraju rukovati sledeém narodni 
gardisti (népfölkelők) :

1. Koji su se 1891-ga i 1895-ga leta 
rodili, februara i március meseca su ostali 
sa soldate.

2. Oni gardisti, koji su vu rezervi bili, 
ali né su pod oru2 jem sluáili, dakle nigdar 
né su bili nuter pozvani.

— Na bojnom polju stojece neje 
smetí pohoditi. Balkanskib Seregov zapo- 
vednik opet je novu odredbu dal vun, da 
na bojnom polju stojeCe niSCi nesme po
hoditi. Poleg öve naredbe néje smeti putu- 
vati vu Bosniu, Hercegovinu i Dalmaciu. 
Koj pák bi itak odiSel, na granici ga zas- 
taviju i dimo ga daju supérati.

— Magjarski vitezki őin vu Prze- 
myslu. Onoga strahovitnoga sgubióka, ко- 
jega su rusi pri Przemyslu imali, naj viSe 
su one hitro napravlene tvrdovine zroku- 
vale, kője su naj dalje bile od festunga i 
sa kője su rusi lak mislili, da hitro je bu- 
deju zadobili. Najmre pák 1U. gardiski regi 
ment je vnogo rusa poklai II i H/b. pod 
brojom stojeCe tvrdovine su rusi naj predi 
ételi za dobiti. Ovdi su strahoviten sgubiCek 
imali. Na ovom mestu Koháry Ferdinand 
oberlejtinaiit bil zapovednik (sveskupa 750 
je naSih bilo). ViSeput su vun vudrili bez 
sapovedi, к tomu pák su izvanredno dobro 
etrélali. Neprijatelj iz velikih stukov podjed 
noma je strélal tvrdoviuu, ali nádi magjari 
su tak mirni bili, как domai na ekzecér- 
placu. ViSeput se pnpetilo, da su rusi na 
Sturm u isii, vu ovaj fiturmaj né samu da 
sa rusi nikam né mogli zaj ti, neg najviSe- 
put, koji su vu Sturmi nazoCni bili, svi od 
sadnjega su dőli scureli. Né ga bilo pomoCi. 
Nazat su né mogli iti, predati se pák su 
né imali vremena Ovdi tak su cureli rusi, 
da pred tvrdovinom navék su céli bregi 
stall iz mrtvih. Так su cureli od magjars- 
kih puflkih. da niti jeden je né mogel vujti.

— Moci je pisati przemyslskim 
braniteljom. Hadifoglyokat Gyámolitó és 
Tudósitó Hivatal dob'l je dopuSéenje, da 
svim onim sold&tom. koji su vu Przemyslu 
bili i sad su vu ruskim su2 anstvim~ moci 
je pisati veC predi, как slu2bena listina bú
dé doäla od njih. K01 dakle svojemu pisati 
hoCe, naj poöle pismu ovi kancelariji, koja 
stanuje : Budapest, IX. Üllői út 1. i naj na 
kuvert ili na kartu öve réCi napidé »Besät 
zungstruppe Przemysl« ili рак »Garnison 
de Przemysl«. Ova kancelarija sama bude 
dalje poslala lista ili kartu. Kartu je holde 
poslati.

— Koj si je sam noge napravil.
Nagyváradskih policajov jeden Clan Tölcsér

Lajos, как ti »Cerleni vrag« je tukel ruse 
na severnim bojnom pclju. Poleg jednoga 
plezéra Tölcsér je sgubil nogu. Vu nagyvá- 
radskim dpitalu je dobil viteiki husar der- 
venu nogu. Dervena noga je tak 2 mehka 
bila, da néje mogel delati. Tölcsér je né 
zato sdvojil. Zapral se je vu jedno hiiu i 
na tijedne je delal nuter. Nekoji dan opet 
je doSel Tölcsér na vulicu. Так je hodil 
sim— tarn, как da bi nebi bil jedno nogu 
sgubil. To su spazili doktori i on njim je 
pokazal kak;»o nogu si je sam napravil. 
Doktori su previzitérali nogu i tak su zrekli, 
da puno bolda je, как su oni to do vezda 
vidli. Tölcsér sem néje znaI, kaj je napra
vil. Napravil рак je nekaj takvoga, koj je 
skorom spenezi niti naplatiti né moCi. Töl
csér velike peneze bude zaslu2 il з vojim 
iznaSaSCem.

— Krumpira treba prijaviti. Slu2 - 
beni list jedno minislarsku naredbu je do- 
nesel, poleg kője svi gospodari moraju pri
javiti, kuüko krumpira imaju joö i njega 
pustiti moraiu oaprodaju »Országos Gazda
sági Bizottság« zvanomu dru2tvi. Ministars- 
ka naredba odredila je, da krumpir nesme 
od jedenajst korun dra2eSi biti po meter- 
centi, vu ovu cénu se raCuna i on stroSek 
s kojim se na kolodvor ili na ladju mora 
spraviti. Ova naredba veC valja i koj protí 
njoj zagreSi. ravno vn takvo kaStigu opadne, 
как i on, koj je zrnje ili melu zatajil ili 
pák skril. pák su pollam prinjem naSli ili 
pák budu na?):.

KAJ JE NOVOGA?
M*ésem iz taborskog pol/a•

Protuletje se nam dpira,
Ruska vojska néma mira 
Rnska vojska premislava,
Pred magjari pobegava.

Nasi decki si prespiju.
Rusov cuda poloviju,
A koji pák odbeziju,
Za njimi pako streliju.

Nasi decki v jutro rano 
Svi skupaj se gori stanu,
Lépő se jim skupa ziti,
I сети kavu pop iti.

Ob deseti falat speha,
To je za nje krépost ja ka.
I  oh dvejih meso, zupa,
Al к пат blizo гus ne vupa.

А к tomu grab, ili leca,
Paprika je пит zereca,
I  cerno vino dobimo,
Tomu se svi veselimo.

Mi smo decki v Ruskoj—PoJjski, 
Neznamo nist od zalosti 
Tu su velke zlate gore,
Pozivi nas mili Boze!

Srapneli se veseliju,
Koji na ruse letiju,
Dobro jutro jim zeleju,
Cuda krvi jim vciniju.

Rusom zememo mi glavu,
Od nas pardon iwdobija,
Ne se treba nist bojati,
Neceju nas sve pokla ti.

Nece dugo to terpeti,
Носе rus mira prositi,
Mira hoce on dobiti\
Ali Serbiju zgubiti.

Megiimurje nase malo,
V dobrom mestu bu ostalo,
Vnogi hodi i tuguje 
Za sineka se zmisluje.

Bog nikoga ne ostavil,
Jézus Kristas bu nas brand,
Ne se treba zalostiti,
I  domaj je  moéi vmréti.

Bcze dragi obóuvaj me,
Ci sam vréden, dimo dojdem,
Daj Bog Jezns i Mary a,
Da premine ova silaf

Na bojnom polju Repp Elek treiter.

— Nas kralj. Iz BeCa piäeju, da kralj 
vu ovim bojnim vremenu joá vise déla, 
как je predi. Vjutro pol vure se predi stane 
i odmah se к svojemu stolu sede i preg- 
ledava orsaCke posle. Njegov hi2 ni doktor 
prveSu vréme svaki dan ga je pobodil i 
previzitéral, ali denes je veC né to tak. Kralj 
néma Cas stém se zabavljati i svrho toga 
sam je prosil doktora, da samu svaké dva 
tijedne ga naj jedenput pohodi. Ovu opet 
to zlamcnuje, da naS stari kralj hvala Bogu, 
zdrav je.

— Bitka vu Kárpáti. Na karpatski
liniji od Uzsoka na ishod opet su velike 
bitke bile. Jeden naá regiment od Koziowe 
na ishod jedno va2 no poziciju je zel od 
rusov i sedem oficirov i 10 0 0  rusov su 
naSi vlovili. Rusi su viSeput Steli nazat za 
dobiti svoju poziciju, all naSi navék su je 
kervavo nazat sbili. Dvé divizije Cisto su 
uniStili i nekoju stotin rusov opet polovili. 
Jedenput su ponoCi isii na sturmu proti 
Uzsoku, ali tak su je naSi poCekali, da su 
rusi bez svakoga reda, divjo morali pobeCti.

— Nemei vu Francuzkim. Nemei 
su prék Ipern Catrne doéli i predrli su fran- 
enzkoga fronta ViSe hiljada francuzov su 
polovili i zadobili su 45 Slukov, med koje- 
mi su Cetiri veliki i 2 mehki Stuki. Pet hil
jada su zarobili. Zanemito je to, kakov na- 
rod je to bil, bili su senegalnégri. englezi, 
turki, indianeri, Irancuzi, kanadianski, zuavi, 
algirski i t. d. Vidi se, da naSi neprijatelji 
iz céloga svéta su skup pobrali divje ljudi.

— Sreberni krizec petnajst let 
staromu soldatu. Na severnim bojnom 
polju vojuval fe Lehmann zvani petnajst 
lét 9tar deCec. Svojovoljno je odiäel vojuvat 
za domovinu 1 joá je tak malt, da svaki 
bi samu to rni&li!, da vu soldaCku opravu 
obleCeni deCec se igra soldate. DeCec se je 
tak hrabro i vite2ki sponaSal. da su ga za 
njegvo vi!e2ko sponaSanja sa prvi klas sre* 
bernim kri2ecom nagradili. Bormeá denes, 
kad neprijatelji divje ljudi hujstriju nanas, 
néje Cuda, ako i naSa mlada deca i 2enske 
siliju vu boj, da svojom kervjom braniju 
naäu domovinu i na4u drobnu decu.

— Odlikovanje Strausz Miksa 
oberlejtinanta. Njegvo Velicanstvo sa naj- 
vekSom dopustjom odredilo je, da Strausz 
Miksa 20 ga honvédskoga regimenta ober- 
lejtinantu najvekSa zahvalnost se mu naz- 
nanje da i da se mu nazvésti zakaj je za- 
dobil »Signum Laudis« najvekSu nagradu.

Strausz Miksa (naäih novinah izdatelja 
brat) ovu veliko Cast je zato zadobil. jerbo 
osem mesecov izvanredno vite2ki se je s 
ponaSal. To veliko Cast novembre 22-ga si 
je zaslu2 il, kad je svojemi 3 5  osobami iz 
Pilica ruske obCine 1000 rusov pretiral, 12 
ma§inpu8kih zadobil i 2 0  konjov od rusov 
odzel. Proti jutri pak je 180 rusov polovil, 
koji su s njim ekup vu seli noCuvali. S 
ovim Cinom na veliko pomoC je bil glav- 
nomu Seregu, da je mogel slavno napre- 
duvati.

Strausz MikSa od augustuSa meseca vu
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47 bitkah je nazoCen bil. Vojuval je od po-
Cetka vu Rusko— Polskim, kakti kompani 
komendant, potlam pák pri Kraszniku, Lub- 
linu, Ivangorodu i Pilici. Zadnje tri rnesece 
vu Kárpáti je sprevodil, gde je maSinpuS- 
kih zapovednik bil. Kakti maSinpuSkih za- 
povednik dvé maáinpuske i 42 Ijudi je imái 
pod sobom, skojemi je 1 2 . bil vu ognju. 
Ljudi su ga radi imali, jerbo od njegve Cete 
niti jeden je né doli opal i niti jeden ple- 
zérani je né bil.

ViteZki oberlejtinant jedenpul sa kug- 
Ijorn je lehko bil plezérani, potlam se je 
sprehladil i na vraCtvo dimo je doáel. Ovdi 
ostane doklam se Cisto zvraCi, da opet s 
veseljorn more na bújnom polje iti. Mi od 
naáe stram takodjer gratuléramo viteZkomu 
oberlejlinantu.

— Tali se sneg vu Kárpáti. Vu
Kárpáti iz nenada toplo vréme je naslalo i 
tak hitro se poCel snég taliti, da soldaéija 
poleg toga nemore svoje bojne posle vu 
redo sverSavati. Puli su tak spremoCeni i 
od breínih potokov sprelrgani, da municiju 
i stroska jako teSko ill pák nikak nemo- 
reju soldaéiji voziti. Rusi vekéi falat zemlje 
su morali sprazniti, jerbo na ovim falatu 
né su je mogli hraniti, nili pák municiju 
njim namestiti. Samu negda— negda se ovdi 
ili tarn oglasi jeden Stuk, ali to nezlame- 
nuje nikaj.

— Sramotno se dokoncalo na- 
sih neprijateljov jurisanje. Kaj se pri- 
péti naprotuletje ? piáeju jedne hollandske 
novine. Vu ovih novinah Citamo, da antant 
marciué april meseca odluCno juriáanje nap 
ravi, da odluCno bitku zadobi.

Englezi r belgianci su vu Flandriji mo* 
rali juriáati na nemce, francuzi pák bi vu 
Elzaszu morali bili napreduvati. Isto ovu 
vréme rusi vu Magjarsku bi bili morali 
vdrti, srbi pák vu Bosniju. Fnmcuzke i eng- 
lezke ladje pák su Dardanelle moralo bom- 
bardirati i zavzeli.

Как эт и  to od tijedna, do tijedna s 
pisali, niti jeden neprijatelj je né rnogel niti 
na jednom mestu napred dojti, najmre pák 
francuzi né vu Elzaszu, rusi pák joS menje 
vu Magjarsko. Da su Dardanellam nikaj 
né mogli zapovedati, od loga pák je niti né 
vrédno pisati. Naprolivno turCini pák slav- 
no vojujeju pri Szuez Catrni i viSeput su 
jako kervavo sbili englezke Serege.

— Junius meseca budeju opet 
juriSali na Dardanelle. Taljanske novine 
piSeju pokehdob su francuzke i englezke 
ladje tak veliki Spot sí zasluZile vu Darda
nelle klanjcu, skupno zapovedniCtvo odre- 
dilo je, da juniuS meseca opet s célom moC- 
jóm budeju vdirali na moCen klanjec. Pred 
klanjcom aprila 2 1 -ga jedna velika englez- 
ka ladja je postala TurCini su odmah po- 
Celi ladju strélati i Cetiri kuglje, tojest gra- 
netlini su ju Irofili. Ladja se vuZgala, pot
lam pák eksplodérala i vu morje vtunula.

— Zrakoplivec vu smrtnim po- 
gibelju. Jeden englezki hydroplan ober Gal
lipoli sluZbu zverSaval i med tern toga dvé 
bombe hitil, kője su nikakvi kvar né nap- 
ravile. Turski Stuki su odmah na hydroplan 
poCeli strélati i jedna granata je tak troflla 
vu zraku leteCega hydroplana, da se je vuí- 
gal Videti je bilo, da zrakoplivec próbál je 
nazat na morje se sesti, ali predi ga je piá
mén dostigel i on je vu morje opal. Zatem 
se hydroplan vu zraku prekopicnul i hitro 
se je doli zruSil. Turski Cuni odmah su zra- 
koplivcu napomoC isii, ali veC su samuí

mrtvu tél о mogli iz mórja vun zeti. Télo je
Cisto zgoréto bilo.

— Slavne bítke vu Beszkídek
planínah. Ostry 839 meter visokoga brega 
su rusi dobro za Sancali i tak su se tani 
nastanili, как dabi doma bili. Aprila 27-ga 
naSi hitro su brega obkolili i na Sturmu isii. 
Rusi su se dobro brauili, ali nazaduje itak 
su se morali predati. Ovu vaZno poziciju 
viSeput su Steli nazat zeti, ali naSi honvédi 
svigdar su je pretirali. Nazadnje su tak plaá- 
livo pobegii, da su naSi dvanajstiSest Sancov 
ruskih zadobili. Vu ovi bitkah nczmerno 
rusov su polovili i vise maáinpuSkah zado- 
bili. Dvé ruske divízije Cisto su se vniStile.

— Odlucna bítka od Karpatov na 
sever bude. Morath majur piáé vu jedmh 
glasovitnih novinah : Barem su rusi vu Kar 
páti strahovitno bili bili i nezmerno naroda 
pogubili, ali zato nezlamenuje to, da sad je 
veC kraj rusom, neg ziamenuje, da je po- 
Cetek koncu. Ruse su pretirali iz Orava 
doline. Koj je na vise raCunal i vise zah- 
téval, on iiezna kakva шика je med bregi 
boja tirati i как leSko je med bregi muni
ciju i slroáka voziti. Morarnu si premisliti, 
kaj ziamenuje to, da rusi sami tak veliju, 
da odluCna bitka od Karpatov na sever bu
de. Rusom je cilj bil prék Karpatov vdrti, 
denes рак sami valujeju. da od Karpatov 
dalko na sever bude ovi bilki konec. To 
veC ziamenuje. как dabi rusi sami valuvali 
pred célim svétu, da vu Kárpáti su sgubih 
bitku.

— Ulanerski lejtinant i kozaki.
Blizu galicinske granice pri Uscie-Ruskie ob- 
Cini pripetil se ov zanemit dogodjaj. Jedna 
patrola sa lejtinantom je pozvidingi isla. Pri 
Uscie-Ruskie obCini veliki Coport kozakov se 
nahrupilo na naáe. Kozaki su strélati poCeli 

li taki prve kuglje su Matiecsics lejtinanta 
konja trofile. Ulaneri su odjahali. Lejtinant, 

jerbo je konj doli opal, samjeostal na putu. Ko
zaki su odmah leteli к lejtinantu, jerbo su 
mislili préda) se bude, ali on néje imal to 

; nakanenje, neg zmed kozakov iz revolvera 
cetiri je doli strelil, spetom kugljom pak sam 
sebe vu glavu. Siromak odmah je vumrl. 
Ruski saniléci su mrtvu télo vu Uscie-Rus
kie obCinu odnesli, gde su viteZkoga lejti
nanta s velikom soldaCkom paradom poko- 
pali. Srukoval je céli regiment, banda, salve 
i t. d. как je vre to navadno oficira poko- 
pati. To pak sve zato znamo tak toCno, jer
bo ruski zapovednik parlamentira je poslal 
к naSemu zapovedniku, koj je povedal, da 
viteSki lejtinant nője Stel se predati, neg sam 
svojom rukum se je skonCal. Parlamentir je 
jeden ruski kapitan bil, koj je ovak zaklju- 
Cil govor:

— Moj zapovednik to vam daje na 
glas, ako joS vnogo takvih junakov imate, 
как je lejtinant bil, onda boj nemore dugo 
trajati . . .

Hvala Bogu imamu!
— Rusi vnistiju cintore. Vu Cer- 

novitz opet se Cujeju Stuki. Okolo Bojan ob- 
Cine su opet jakSe bitke bile Rusi su opet 
s velikom moCjom poCeli Sturmati dan i noC, 
da naSe vpeSaju i tak naSega fronta prede- 
reju. Ovoga cilja né su mogli postiCi. Na 
bukovinski granici sve pozicije dobro der- 
Zimo. Vu Bojani, takodjer i Sadagori rabi- 
nerovoga imetka i Sidovskoga cintora su 
rusi vniStili. Na cintoru su jarke skopali i 
na grobu stojeCe kamene su za dekunge 
ponucali. Zadnje dane smu opet vnogo ru- 

isov polovili i jednoga zrakoplivca, koj je na

Carnoviis bombe Stel hUali, M i  ш и  g|
strelili.

— Rusi premalo oruzja imaju*
Jako se veC pózna, da rusi némaju dost* 
oruSja. Kaj su vu vilnai i kovnoi arzenalu 
imali, to su veC sve potroSili, jerbo name»» 
titi su morali sve onu, kaj su vu Mazu*
moCvari po zimi sgubili. Amerikanske faĴ - 
rike pak su né moguCne tak hitro puSkt 
voziti rusom, как bi oni to Steli. Poleg toga 
rusi su StQli vu Ameriki one starinske puSkft 
spokupili, koje su negda amerikanci nucatt. 
Amerikanski kormán néje dopustil, da ruai 
ove puSke pokupiju. Vu Paraiso su Steli da- 
set jezer puSkih kupiti, ali chileiski kormán 
takodjer néje dopustil. Rusi su vu ovim po- 
loiaju vu veliki sili.

—  Dardanelle. Aprila 25-ga nepri- 
jateljske ladje pri Galipolli otoku na Cetiri 
mestah su Stele soldaCiju na suhu zemlju 
spraviti. Ali turCini Sturmum vu morje sa 
je natirali. Nazadnje su previdli, da nemo- 
reju nikoga na tursku zemlju spraviti, po- 
noCi su nazat se naklali na ladje i odiSli su.

Neprijateljske ladje, как svaki dan tak 
i denes doSle su do klanjca, poCele su bom- 
bardirati festunge i na veCer su odiSli. Vu 
festungi nikakvi kvar né su mogli napravitl 
Turski Stuki trofili ьи jedno englezko ladju, 
koja se je vuigala. Ognja su pogasili i ladju 
na popravek odpeljali.

D r .  Swarm Lajos ima verném 
svoju tiskalsku kancellárija и bl&i 
naproíi svojoj do vemda&njoj pisár
ól (Deák-utca 11.)

Taborska popév ka.
Hajda brati, hajd junaki,
Kon jeni ki i pe.su ki,
Brusimo si sable, puske.
Neprijatelj naj se vngne!
Brati! vsaki izmed nas,
Naj vcioi Magjarskoj glas!

Koj nani rod i dóm zatira,
On pod sablom naj vumira,
Koj podkapa nam pravice,
Naj opadne od strelice.
Brati! vsaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

Kad se ljuta zvPr dovleée,
Magjar sakom nju zatuce,
Kad к njemu kara doplazi,
Bosom nogom nju pogazi.
Brati! svaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

Kada strasni veter puse 
Da se stari hrasti ruse,
Magjani se srce siri,
Brati! budimo vsi sloini!
Brati! vsaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

Kad na svétu zemlja trésé,
Gda se zár ke strele krese,
Kad zemlja vu strahu zeva:
Magjar bez straha popévá.
Brati! vsaki izmed nas,
Naj véini Magjarskoj glas!

Magjar nikoga nerani,
Nego samo svoje brani.
Zato straha nepoznade,
Makar prejde na komádé.
Brati 1 vsaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

MuraszentmArton О le tic a Gábor

broj. 18.
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Is Skole svojovolno stupil к soldaCiji i sad 
je stopram osemnajst lét 9tar.

Zanemiti glasi.
— Zabrajeno je clgarije sbirati. 

Finánc minister prolii tijeden ovu naredbu 
je  dal vun :

Pokehdob svakoiaóki grabezljivi betegi 
se rezflirjavaju po narodu, zapovédam da 
trafikanti vu odprti skatulji nesmeju pred 
kupca cigarije ili cigaretline deti, da si sam 
sbira, neg trafikant sam svojom rukum mo- 
ra tuliko vun na brojiti, kuliko kupec ku- 
piti hoCe

Jako dobra naredba je to denes vu 
taborskim vremenu i barem nekojt se odev- 
Ciju od jedne hude Sege.

— Rukovanje majusa 15-ga. Na 
ovaj dán moraju rukovati sledeém narodni 
gardisti (népfölkelők):

1. Koji su se 1891-ga i 1895-ga lela 
rodili, februara i március meseca su ostali 
sa soldate.

2. Oni gardisti, koji su vu rezervi bili, 
ali né su pod oru2jem slu2ili, dakle nigdar 
né su bili nuter pozvani.

— Na bojnom polju stojece néje 
Smetí pohoditi. Balkanskih Seregov zapo- 
vednik opet je novu odredbu dal vun, da 
na bojnom polju stojeCe niSCi nesme po
hoditi. Poleg öve naredbe néje smetí putu* 
vati vu Bosniu, Hercegovinu i Dalmaciu. 
Koj pák bi itak odiSel, na granici ga zas 
taviju i dimo ga daju supérati.

— Magjarski viteiki éin vu Prze- 
myslu. Onoga strahovitnoga sgubiCka, ко- 
jega su rusi pri Przemyslu imali, naj viSe 
su one hitro napravlene tvrdovine zroku- 
vale, kője su naj dalje bile od festunga i 
za kője su rusi lak mislili, da hilro je bu- 
deju zadobili. Najmre pák 10. gardiski regi 
ment je vnogo rnsa poklai II i H/b. pod 
brojom stojeCe tvrdovine su rusi naj predi 
flteli za dobiti. Ovdi su strahovilen sgubiCek 
imali. Na ovom mestu Koháry Ferdinand 
oberlejtmaiit bil zapovednik (sveskupa 750 
je naSih bilo). ViSeput su vun vudrili bez 
zapovedi, к tomu pák su izvanredno dobro 
strélali Neprijatelj iz velikih Stukov podjed 
noma je strélal tvrdovinu, ali naái magjari 
su tak mimi bili, как domaj na ekzecér- 
placu. ViSeput se pnpetilo. da su rusi na 
éturmu isii, vu ovaj ftturmaj né samu da 
su rusi nikani né mogli zajti, neg najviSe- 
put, koji su vu Sturmi nazoení bili, svi od 
zadnjega su dőli scureli. Né ga bilo pomoCi. 
Nazat su né mogli iti, predati se pák su 
né imali vremena Ovdi tak su cureli rusi, 
da pred tvrdovinom navék su céli bregi 
stali iz mrtvih. Так su cureli od magjars- 
kih puflkih. da niti jeden je né mogel vujti.

— Moci je pisati przemyslskim 
braniteljom. Hadifoglyokat Gyámolitó és 
Tudósitó Hivatal dobd je dopuSfenje, da 
svim onim sold&lom. koji su vu Przemyslu 
bili i sad su vu ruskim su2anstvim~ moCi 
je pisati veC predi, как sluíbena lislina bú
dé doäla od njih. K01 dakle svojemu pisati 
boCe, naj poSle pismu ovi kancelariji, koja 
stanuje : Budapest, IX. Üllői út 1. i naj na 
kuvert ili na kartu öve réCi napidé »Besät 
zungstruppe Przemysl« ili рак »Garnison 
de Przemysl«. Ova kancelarija sama bude 
dalje poslala lista ili karlu. Karin je holde 
poslati.

— Koj si je sam noge napravil.
Nagyváradskih policajov jeden Clan Tölcsér

Lajos, kakti »Cerleni vrag« je tukel ruse 
na severnim bojnom pclju. Poleg jednoga 
plezéra Tölcsér je sgubil nogu. Vu nagyvá- 
radskim dpitalu je dobil vite2ki husar der- 
venu nogu. Dervena noga je tak 2mehka 
bila, da néje mogel delati. Tölcsér je né 
zato sdvojil. Zapral se je vu jedno hi2u i 
na tijedne je delal nuter. Nekoji dan opet 
je doáel Tölcsér na vulicu. Так je hodil 
sim— tarn, как da bi nebi bil jedno nogu 
sgubil. To su spazili doktori i on njim je 
pokazal kakvo nogu si je sam napravil. 
Doktori su previzitérali nogu i tak su zrekli, 
da puno bolöa je, как su oni to do vezda 
vidli. Tölcsér srm néje znal, kaj je napra
vil. Napravil pak je nekaj takvoga, koj je 
skorom spenezi niti naplatiti né moCi. Töl
csér velike peneze bude zaslu2il 3 vojim 
iznaSaSCem.

— Krumpira treba prijaviti. Slu2- 
beni list jedno ministarsku naredbu je do- 
nesel, poleg koje svi gospodari moraju pri
javiti, kuüko krumpira imaju joS i njega 
pustiti moraiu naprodaju »Országos Gazda
sági Bizottság« zvanomu dru2tvi. Ministars- 
ka naredba odredila je, da krumpir nesme 
od jedenajst korun dra2e3i biti po meter- 
centi, vu ovu cénu se raőuna i on stroSek 
s kojim se na kolodvor ili na ladju mora 
spraviti. Ova naredba veC valja i koj proti 
njoj zagreSi. ravno vu tnkvo kadtigu opadne, 
как i on, koj je zrnje ili melu zatajil ili 
pak skril. pak su pollam prinjem naäli ili 
pak budu na?!:. j

KAJ JE NOVOGA?
Pésem  iz taborskog pol/л.

Protuletje se пат dpira,
Ruska vojska néma mira 
Rnska vojska premislava,
Pred magjari pobegava.

Nasi decki si prespiju.
Rnsov cut in poloviju,
A koji pak odbeziju,
Za njimi pako streliju.

Nasi decki v jutro rano 
Svi skupaj se gori stanu,
Lépő se jim skupa ziti,
1 сети kavu popiti.

Ob deseti falat speha,
To je za nje krépost ja ka.
I  ob dvejih meso, zupa,
Al к пат blizo rus ne vupa.

А к tomu gr ah, ili leca,
Paprika je пит zereca,
I  cerno vino dobimo,
Tomu se svi veselimo.

Mi smo decki v Ruskoj—Poljski, 
Neznamo nist od zalosii 
Tu su velke zlate gore,
Pozivi nas mili Boze!

Srapneli se veseliju,
Koji na ruse letiju,
Dobro jutro jim zeleju,
Cudu krvi jim vciniju.

Rusom же memo mi glavu,
Od nas pardon uedobiju,
Ne se treba nist bojati,
Neceju nas sve poklati.

Nece dugo to terpeti,
Носе rus mira prositi,
Mira hoce on dobiti,
Ali Serbiju zgubiti.

Megiimurje nase malo,
V dobrom mestu bu ostalo,
Vnogi hodi i tug и je 
Za sineka se zmisluje.

Bog nikoga ne ostavil,
Jézus Kristas bu nas brand,
Ne se treba zalostiti,
I  domaj je  moéi vmréti.

B eié drági obéuvaj me,
Ci sam vréden, dimo dojdem,
Daj Bog Jézus i Mary a,
Da premine ova sila!

Na bojnom polju Repp Elek íreiter.

— Nas kralj. Íz BeCa piáeju, da kralj 
vu ovim bojnim vremenu joá vise déla, 
как je predi. Vjutro pol vure se predi stane 
i odrrah se к svojemu stolu sede i preg- 
ledava orsaCke posle. Njegov hi2ni doktor 
prvefiu vréme svaki dan ga je pobodil i 
previzitéral, ali denes je veC né to tak. Kralj 
néma Cas stém se zabavljati i svrho toga 
sam je prosil doktora, da samu svaké dva 
tijedne ga naj jedenput pohodi. Ovu opet 
to zlamcnuje, da nas stari kralj hvala Bogu, 
zdrav je.

— Bitka vu Kárpáti. Na karpatski
liniji od Uzsoka na ishod opet su velike 
bitke bile. Jeden naá regiment od Koziowe 
na ishod jedno va2no poziciju je zel od 
rusov i sedem oficirov i 1000 rusov su 
na$i vlovili. Rusi su viöeput Steli nazat za 
dobiti svoju poziciju, ah naSi navék su je 
kervavo nazat sbili. Dvé divizije Cisto su 
uniSlili i nekoju stotin rusov opet polovili. 
Jedenput su ponoCi isii na sturmu proti 
Uzsoku, ali tak su je naSi poCekali, da su 
rusi bez svakoga reda, divjo morali pobeCti.

— Nemei vu Francuzkim. Nemei 
su prék Ipern Catrne doéli i predrli su fran- 
cuzkoga fronta. ViSe hiljada francuzov su 
polovili i zadobili su 45 Slukov, med koje- 
mi su Cetiri veliki i 2mehki Stuki. Pét hil
jada su zarobili. Zanemito je to, kakov na- 
rod je to bil, bili su senegalnégri. englezi, 
turki, indianeri, trancuzi, kanadianski, zuavi, 
algirski i t. d. Vidi se, da naSi neprijatelji 
iz céloga svéta su skup pobrali divje ljudi.

— Sreberni krizec petnajst lét 
staromu soldatu. Na severnim bojnom 
polju vojuval je Lehmann zvani petnajst 
lét star deCec. Svojovoljno ie odiSel vojuvat 
za domovinu i jcS je tak mali, da svaki 
bi samu to rnislil, da vu soldaóku opravu 
obleöeni deCec se igra soldate. DeCec se je 
tak hrabro i vite2ki sponaSal. da su ga za 
njegvo vile2ko sponaSanja sa prvi kiás sre- 
bernim kri2ecom nagradili. BormeS denes, 
kad neprijatelji divje ljudi hujstriju nanas, 
néje Cuda, ako i naSa mlada deca i 2enske 
siliju vu boj, da svojom kervjom braniju 
naSu domovinu 1 naSu drobnu decu.

— Odlikovanje Strausz Miksa 
oberlejtinanta. Njegvo Velicanstvo sa naj- 
vekSom dopusljom odredilo je, da Strausz 
Miksa 20 ga honvédskoga regimenta ober- 
lejtinantu najvekSa zahvalnost se mu naz- 
nanje da i da se mu nazvésti zakaj je za- 
dobil »Signum Laudis« najvekSu nagradu.

Strausz Miksa (naäih novinah izdatelja 
bral) ovu veliko Cast je zato zadobil, jerbo 
osem mesecov izvanredno vite2ki se je s 
ponaSal. To veliko Cast novembre 22-ga si 
je zaslu2il, kad je svojemi 35 osobami íz 
Pilica ruske obCine 1000 rusov pretiral, 12 
maSinpufikih zadobil i 20 konjov od rusov 
odzel. Proti jutri pak je 180 rusov polovil, 
koji su s njim skup vu seli noCuvali. S 
ovim Cinom na veliko pomoC je bil glav- 
nomu Seregu, da je mogel slavno napre- 
duvati.

Strausz Mikéa od augustuSa meseca vu
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47 bitkah je nazoCen bil. Vojuval je od po-
Cetka vu Rusko— Polskim, kakti kompani 
komeodant, potlam pak pri Kraszniku, Lub- 
linu, Ivangorodu i Pilici. Zadnje tri mesece 
vu Kárpáti je sprevodil, gde je maäinpuä- 
kih zapovednik bit. Kakti maäinpuäkih za- 
povednik dvé maáinpuske i 42 ljudi je irnal 
pod sobom, skojemi je 1 2 . bil vu ognju. 
(ijudi su ga radi imali, jerbo od njegve Cete 
niti jeden je né doli opal i niti jeden ple- 
zérani je né bil.

Viteáki oberlejtinant jedenpul sa kug- 
Ijorn je lehko bil plezérani, potlam se je 
eprehladil i na vraCtvo dimo je doäel. Ovdi 
ostane doklam se Cisto zvraCi, da opet s 
veseljom more na bojnom polje iti. Mi od 
naäe strani takodjer gratuléramo viteákomu 
oberlejtinantu.

— Tali se sneg vu Kárpáti. Vu
Kárpáti iz nenada toplo vréme je nastalo i 
tak hitro se poCel snég taliti, da soldaCija 
poleg toga nemore svoje bojne posle vu 
redo sveráavali. Puli su tak sprernoCeni i 
od breinih potokov sprelrgani, фа municiju 
i stroska jako teäko ili pak nikak nemo- 
reju soldaüiji voziti. Rusi vékái falat zemtje 
su morali sprazniti, jerbo na ovim falatu 
né su je mogli hramti, niti pak municiju 
njim namestiti. Samu negda— negda se ovdi 
ili tarn oglasi jeden átuk, ali to neziame- 
nuje nikaj.

— Sramotno se dokoncalo na- 
sih neprijateljov jurisanje. Kaj se pri- 
peti naprotuletje ? piäeju jedne hollandske 
novine. Vu ovih novinah citamo, da autant 
marciuá april meseca odluCno juriáanje nap 
ravi, da odluCno bitku zadobi.

Englezi г belgianci su vu Flandriji mo
rali juriSati na nemce, francuzi pak bi vu 
Elzaszu morali bili napreduvati. Isto ovu 
vréme rusi vu Magjarsku bi bili morali 
vdrti, srbi pak vu Bosniju. Fntncuzke i eng- 
lezke ladje pak su Dardanelle moralo bom- 
bardirati i zavzeli.

Как эт и  to od tijedna, do tijedna s 
pisali, niti jeden neprijatelj je né mogel niti 
na jednom mestu napred dojti, najmre pak 
francuzi né vu Elzaszu, rusi pak joä men je 
vu Magjarsko. Da su Dardanellam nikaj 
né mogli zapovedati, od toga pak je niti né 
vrédno pisati. Naprotivno lurCini pak slav- 
no vojujeju pri Szuez Catrni i viäeput su 
jako kervavo sbili englezke Serege.

— Junius meseca budeju opet 
juri&ali na Dardanelle. Taljanske novine 
piSeju pokehdob su francuzke i englezke 
ladje tak velikt Spot sí zasluáile vu Darda- 
nelle klanjcu, skupno zapovedniCtvo odre- 
dilo je, da juniuS meseca opet s célom moC- 
jom budeju vdirali na moCen klanjec. Pred 
klanjcom aprila 2 1 -ga jedna velika englez- 
ka ladja je postala TurCini su odmah po- 
Celi ladja strélati i Cetiri kuglje, tojest gra- 
netlini su ju trofili. Ladja se vuÉgala, pot
lam pak eksplodérala i vu morje vtunula.

— Zrakoplivec vu smrtnlm po- 
gibelju. Jeden englezki hydroplan ober Gal
lipoli sluábu zverSaval i med tem toga dvé 
bombe hifii, kője su nikakvi kvar né nap- 
ravile. Turski Stuki su odmah na hydroplan 
poCeli strélati i jedna granata je tak trofila 
vu zraku leteCega hydroplaua, da se je vuä- 
gal Videti je bilo, da zrakoplivec próbál je 
nazat na morje se sesti, ali predi ga je piá
mén do9tigel i on je vu morje opal. Zatem 
se hydroplan vu zraku prekopicnul i hitro 
se je doli zruSil. Turski Cuni odmah su zra- 
koplivcu napomoC iSli, ali veC su samu

mrtvu tél о mogli is mórja van zeti. Téio jo
Cisto zgoréto bilo.

— Slavne bitke vu Beszkidek 
planinah. Ostry 839 meter visokoga brega 
su rusi dobro za Sancali i tak su se tam 
nastaniii, как dabi doma bill. Aprila 27-ga 
naSi hitro su brega obkolili i na Sturmu iSli. 
Rusi su se dobro branili, ali nazaduje itak 
su se morali predati. Ovu vaino poziciju 
viäeput su Stell nazat zeti, ali naäi honvédi 
svigdar su je pretirali. Nazadnje su tak plaS- 
livo pobegii, da su naäi dvanajstiäest äancov 
ruskih zadobili. Vu ovi bilkah nczmerno 
rusov su polovili i viäe maäinpuäkah zado- 
bili. Dvé ruske divizije Cisto su se vniátile.

— Odlucna bítka od Karpatov na 
sever bude. Morath majur piäe vu jedmh 
glasovitnih novinah : Barem su rusi vu Kar 
páti strahovitno biti bili i nezmerno naroda 
pogubili, ali zato nezlamenuje to, da sad je 
veC kraj rusom, neg zlamenuje, da je po- 
Cetek koncu. Ruse su pretirali iz Orava 
doline. Koj je na viäe raCunal i viäe zah- 
téval, on nezna kakva шика je med bregi 
boja tirali i как teäko je med bregi rnuni- 
ciju i stroäka voziti. Moramu si premisliti, 
kaj zlamenuje to, da rusi sami tak veliju, 
da odiuCna bitka od Karpatov na sever bu
de. Rusom je cilj bil prék Karpatov vdrti, 
denes pak sami valujeju. da od Karpatov 
dalko na sever bude ovi bitki konec. To 
veC zlair.enuje. как dabi rusi sami valuvali 
pred célim svétu, da vu Kárpáti su sgubili 
bitku.

— Ulanerski Iejtinant i kozaki.
Blizu galicinske granice pri Uscie-Ruskie ob- 
Cini pripetil se ov zanemit dogodjaj. Jedna 
patrola sa lejtinantom je pozvidingi iäla. Pri 
Uscie-Ruskie obCini veliki Coport kozakov se 
nahrupilo na naäe. Kozaki su strélati poCeli 
i taki prve kuglje su Matiecsics lejtinanta 
konja trofile. Ulaneri su odjahali. Lejtinant, 
jerbo je konj doli opal, samjeostal na putu. Ko
zaki su odmah leteli к lejtinantu, jerbo su 
mislili prédái se bude, ali on néje imal to 
nakanenje, neg zmed kozakov iz revolvera 
Cetiri je doli strelil, spetom kugljom pak sam 
sebe vu glavu. Siromak odmah je vumrl. 
Ruski sanitéci su mrtvu télo vu Uscie-Rus
kie obCinu odnesli, gde su vite2koga lejti
nanta s velikom soldaCkom paradom poko- 
pali. Srukoval je céli regiment, banda, salve 
i t. d. как je vre to navadno oficira poko- 
pati. To pak sve zato znamo tak toCno, jer
bo ruski zapovednik parlamentira je poslal 
к naäemu zapovedniku, koj je povedal, da 
viteSki lejtinant nője átél se predati, neg sam 
svojom rukum se je skonöal. Parlamentär je 
jeden ruski kapitan bil, koj je ovak zaklju- 
Cil govor:

— Moj zapovednik to vam daje na 
glas, ako joä vnogo takvih junakov imate, 
как je lejtinant bil, onda boj nemore dugo 
trajati . . .

Hvala Bogu imamu!
— Rusi vnistiju cintore. Vu Cer- 

novitz opet se Cujeju ätuki. Okolo Bojan ob- 
Cine su opet jakáe bitke bile. Rusi su opet 
s velikom moCjom poCeli áturmati dan i noC, 
da naäe vpeäaju i tak naáega fronta prede- 
reju. Ovoga cilja né su mogli postiCi. Na 
bukovinski granici sve pozicije dobro der- 
2 imo. Vu Bojani, takodjer i Sadagori rabi- 
nerovoga imetka i Äidovskoga cintora su 
rusi vniátili. Na cintoru su jarke skopali i 
na grobu stojeCe kamene su za dekunge 
ponucali. Zadnje dane smu opet vnogo ru
sov polovili i jednoga zrakoplivca, koj je na

CernoviU bombe étel hitati, doli amu g*
strelili.

— Rusi premalo oruzja imajiu
Jako se veC pózna, da rusi némaju dost* 
oruája. Kaj su vu vilnai i kovnoi arzenaln 
imali, to su veC sve potroäili, jerbo name*- 
titi su morali sve onu, kaj su vu Mazu*
moCvari po zimi sgubili. Amerikanske fab- 
rike pak su né moguCne tak hitro puäk* 
voziti rusom, как bi oni to átéli. Poleg tog* 
rusi su átéli vu Ameriki one starinske puák* 
spokupili, koje su negda amerikanci nucalL 
Amerikanski kormán néje dopustil, da rum 
öve puáke pokupiju. Vu Paraiso su átéli d*» 
set jezer puákih kupiti, ali chileiski kormán 
takodjer néje dopustil. Rusi su vu ovim po- 
loiaju vu veliki sili.

— Dardanelle. Aprila 25-ga nepri
jatelj ske ladje pri Galipolli otoku na Cetiri 
mestah su ätele soldaCiju na suhu zemlju 
spraviti. Ali turCini äturmum vu morje an 
je natirali. Nazadnje su previdli, da nemo- 
reju nikoga na tursku zemlju spraviti, po- 
noCi su nazat se naklali na ladje i odiäli su.

Neprijateljske ladje, как svaki dan tak 
i denes doäle su do klanjca, poCele su bom- 
bardirati festunge i na veCer su odiäli. Vn 
festungi nikakvi kvar né su mogli napraviti. 
Turski ätuki trofili su jedno englezko ladju, 
koja se je vuZgala. Ognja su pogasili i ladja 
na popravek odpeljali.

Dr. Swnrz Lajos ima vezdm 
svoju tiskaisku kancellárija и hi&i 
naproti svojoj dovezdaénjoj pisán* 
ni (Deák-utca 11.)

Taborska popév ka.
Hajdú brati, hajd junaki,
Konjeniki i pesaki,
Brusimo si sable, puske.
Neprijatelj naj se vugnei 
Brati! vsaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

Koj mim rod i dóm zatira,
On pod sablom naj vumira,
Koj podkapa nam pravice,
Naj opadne od strelice.
Brati! vsaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

Kad se Ijnta zvér dovleőe,
Magjar sakom nju zatuce,
Kad к njemu kara dof  lázi,
Bosom nogom nju pogazi.
Brati! svaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

Kada strasni veter puse 
Da se etari hrasti ruse,
Magjarn se srce siri,
Brati! budimo vsi sloini!
Brati! vsaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

Kad na svétu zemlja trésé,
Gda se zár ke strele krese,
Kad zemlja vu strahu zeva:
Magjar bez straha popévá.
Brati! vsaki izmed nas,
Naj véini Magjarskoj glas!

Magjar nikoga nerani,
Nego samo svoje brani.
Zato straha nepoznade,
Makar prejde na komádé.
Brati1 vsaki izmed nas,
Naj vcini Magjarskoj glas!

Muraszentmárton Oieiica Gábor

__________________________________broj, 18.
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TÁRGYSOROZAT:
1. A  közgyűlési jegyzőkönyvvezető és 2 részvényes kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítésére.
2. Egy felügyelő-bizottsági tag megválasztása.
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G A B O N A  A R A K / C IE N A  2 lT K A

M É T E R M Á Z S A  1 M E T E R C E N T  К

Búza............... Páenica............... 4*0 —
R o zs............... Hr*.................... 3 1  —
Á rp a ............... Jeőmen............... 25•—
Zab..................Zob.................... 25 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 25*—
Fehér bab uj . . Grah beli..........90 —
Sárga bab . . . .  Grah 2uti.......... 86 —
Vegyes bab . . . GrahzmeSen. . . 86 —  
Kendermag. . . . Konopljeno seme 40 —
Lenmag.............Len.................... 40’—
Tökmag.............KoéCice............... 46 —
Bükköny..........Grahorka.............24*—

l e p p H u M M i f i  I
RMcl-ullci Uii broj 18. polsg KnljiYSkoga audi.

Im a takaj trgo vinu  \ f i n u i  
od najbolse vrsti v H l R H i

Koji tre b a  zazidanje , m oze ga 
dobiti u svako dóba dom a pri 
njem u uz najfalesu cénu. Koji 
treb a  céli vagon dobi vapno 
éisto fal. T r z i  cépanoga suha 
b uk ó vá  d rv a  ilapora na vagu.
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b o r í t é k o k
KAPHATÓK :

Flschel Fülőp (Strausz Sándor) könyvkeres
kedésében Csáktornyán.

JVloet jelent meg!
И világháború okiratai:

Az Osztrák-Magyar Vörös könyv . . ára 1 kor.
A német fehérkönyv............................„ 30 fillér
Az angol kékkönyv I. rész . . . „ 40 „
Az angol kékkönyv II. „ . . . „ 60 „
Az orosz narancssárgakönyv . . . „ 40 „

Kinek jár segély?
A berukoltak és hozzátartozóik igényei ára 20 fillér

Fjáborúe nagyhatalmak:
A cár b irod a lm a ................................. ára 40 fillér
Törökország és Egyptom.......................... » 4 0  ,
Angolország................................................ » 4 0  „

háborúé irodalom:
Sven Hédin, Egy harcban álló nemzet ára 1 korona 
C’onnan Doyle, Veszedelem . . . . я 40 fillér 
Fényes László, A szerb harctérről . „ 3 korona 
Kálnoki Izidor, Háborús tréfák . . „ 40 fillér
Liliencron, Háborús novellák . . . я 3 korona
Gróf Andrássy Gyula, KINEK BŰNE

A H Á B O R Ü ........................................  2 korona
Normann Angel, ROSSZ ÜZLET A

HÁBORÜ......................ára 1 korona 60 fillér

Kaphatók: flsch el fü lő p  (Strau sz Sándor) könyv- 
kereskedésében, Csáktornyán.

Nyomatott Fischei Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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