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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.

TsIs ím  u á i  34.

M U R A K Ö Z
»agyar ét horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

M e g je le n ik  h e te n k in t  e g y s z e r: v a s á rn a p .

Elitzetéel árak:
Egész évre . . . .  8 kor.
Fél é v r e ...................... 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. 
Hlrdatéaak JatáayMaa »záalttataak. 

Nyllttér patHaara 50 «llár.

Felelet eserkeeitO:
Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .

Rfiaiarkeiitö -

M A R G IT A I  J Ó Z S E F .
Kiadá ée laptalejdoBoe:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

„Bluff“
Kitakarodott a hívatlan vendég édes 

hazánkból. Kivertük és végleg elvettük a 
kedvét, hogy megvesse nálunk a lábát. A 
testvérhadseregek olyan leckét adtak a 
muszka kolosszusnak, melyet egyhamar nem 
íog elíelejteni. Győzelmünk a tömeg, a nyers
erő teljes és tökéletes kudarcát és a fölé
nyes hadvezetés, a páratlan lelkesedés és 
az értelmiség példa nélkül álló dicsőségét 
jelenti. Szétmállotl, porrá zúzódott, vérten
gerbe lett fojtva az orosz támadás, melynek 
legközvetlenebb célja szép fővárosunknak 
katonaruhába bujtatott muzsikokkal való 
elárasztása volt. Az orosz invázió azonban 
itt nem állott volna meg. Gőgösen hirdették 
az oroszok, hogy az utjok tovább: Bécsen 
át Berlinbe vezet. Három nagy »Bt volt a 
muszka útiránya: Budapest, Bécs, Berlin és 
lett belőle egy nagyon csúfos kis »bt: a 
bukás.

Az anlánt egyebek miatt is méltán ke
sereghetne, ha tehetetlen dühét elfojtva a 
hazudozás művészetében nem érte volna el 
a rekordot. Hasonlít a csúnyául elvert gye
rekhez, aki pajtásai elé érve még könyes 
szemmel is eldicsekszik, miféle pompás slik- 
lit vitt véghez. A Lusitania gőzös kapitánya, 
amikor első izben üldözőbe vette egy német 
tengeralattjáró, amely elől csak az ismeretea 
lobogócsalással tudott menekülni, becsmérlő 
kézmozdulattal, gúnyos mosollyal fitymálta 
az ellenséges »U«-hajók hatalmát. Az ame
rikaiak és egyéb semlegesek hittek a kapi
tány hencegésének, a Lusitania utasai aggo
dalom nélkül bízták élelüket a hajóóriásra. 
Ma a kapitány már nem nevet, az utasok 
a tenger fenekén lelték váratlan sírjukat és 
odaveszett mindaz a temérdek kincs, az a 
rengeteg mennyiségű hadi dugáru, miket a 
semlegességében oly kedves Amerika unoka
bátyja részére — jól elrejtve az ellítólag; 
csak személy szállításra szánt, de tényleg 
hadihajóvá átszerelt hajóépület mélységes, 
pincéiben magával vitt. Minden jól kiszá
mított, elmésen kieszelt angol-amerikai csa
lafintaságot pozdorjává zúzott a német torpedó.

Az antánt-keserüség Csimborasszója a- 
zonban mégis csak Hindenburg marad. Ez 
a hadvezér oly szeszélyes, hogy soha sincs 
ott, ahol neki az oroszok számítása —  és 
tegyük hozzá: akarata — szerint lennie kel
lene. Amikor a muszka elibe akar kerülni, 
hogy rámérje azt a bizonyos döntő csapást, 
mellyel nem kevesebb, mint az egész német 
és oeztrák-magyar monarchia végleges meg
semmisítését akarja elérni, Hindenburg senki 
által nem sejtett helyen tör az ellenségre, 
megragadja a torkán és olyant ver el 
rajta, hogy szuszogni ее tud.

A törökök úgy védik magukat, mint az 
oroszlánok és súlyos veszteségeket okoznak 
ellenségeiknek.

Mindez azonban semmi, — mondja az

igazságszerető antánt. Csak »bluff«, amivel 
a szövetséges központi hatalmak félre akar
ják vezetni a világot.

A muszkák vitézül harcolnak és min
denütt győznek. A2 orosz gőzhenger mindent 
eltipor, ami útjába gördül. Galíciában csak 
átcsoportosítja hadseregeit, melyek nagy győ
zelmük közepette olyan állást keresnek, ahol 
még sikeresebben működhetnek. A Lusitania 
eleülyesztése germán barbárság, védtelen u- 
tasokat támadtak meg. Hindenburg kurlandi 
benyomulása semmiféle stratégiai jelentőség 
gél nem bir és az antánt katonái vígan száll
nak ki a Dardanellák partián. Ki fogja azt 
észrevenni, hogy átcsoportosulás közben a 
muszkák otthagyják élelmiszereiket, ágyúikat, 
muníciójukat, lovaikat, szeretetadománvaikat, 
kórházvonataikat, sőt a legfontosabb iratokat, 
haditerveket is. Mi az a kis anyagi kár, ame
lyet az angolok a Lusitania elsülyesztésével 
szenvedtek? Szóra sem érdemes. Erkölcsi 
kárról meg éppenséggel beszélni se lehet, 
hisz a német barbárságot nem mentheti az, 
hogy az angolok a német személyszállító 
hajókkal is hasonlóan bánlak el és járnának 
el most is, ha alkalom kínálkoznék rá. A 
Hindenburg művelete meg сэак egyszerű 
C9elfogás, csak arra való, hogy port hintsen 
az emberek szemébe Arra persze gondolni 
se kell, hogy ez a por —  lőpor a muszkák 
szemében vagy hasában. Minthogy végül a 
dardanellai sziklák eleste — ha még nem 
is történt meg eddig —  bevégzett ténynek 
tekinthető, hál csakugyan minden kő leesett 
az antánt szívéről.

Igazán nem kívánhatunk neki egyebet, 
min! azt, hogy hasonló sikerek szerencsél
tessék őt ezentúl is és hogy a mi további 
háborús tevékenységünk csupa ezekhez ha
sonló »bluff«-ekből álljon.

Hadikölcsön.
Aláirási felhívás.

Az 1912. év: LXIII. t.-c. 17§-a alapján 
a minibterium felhalalmazlatotl, hogy a hadi 
szükségletek fedezésére szükséges összegeket 
addig, amig azok a törvényhozás utján meg 
nem állapíttatnak, az elkerülhetetlen szükség 
mérvéig előlegezhesse és azok megezerzese 
iránt hitelművelet utján intézkedhessél E 
felhatalmazás alapján 6 %-kal kamatozó adó
mentes állami járadékkölcsön bocsátlatik ki.

A kibocsátás összege a megtartandó 
nyilvános aláírás eredménye alapján fog 
megállapíttatni.

A bemutatóra szóló járadékkölcsönköt- 
vények 50, 100, 1.000, 5.000 és 10 .0 0 0  
cimletekben fognak kiállíttatni.

A kötvények 1915. máju9 1-tfll kezdő
d ő ig  évi 6 %-kal, miuden év május l én 
ée november 1  én lejáró félévi utólagos 
részletekben kamatoztatnak, az első szelvény 
tehát 1915 november 1-én esedékes.

Az a kötvénytulajdonos, aki az általa

vásárolt kötvényeket az aláírás alkalmával 
zárolja, s ezt a zárolást 57s éven át fel 
nem oldatja, azt a jogot nyeri, hogy az Б1/« 
évi időszak utolsó évnegyedében, legkésőbb 
1920. november l  én a kötvényen alapuló 
követelését, e naptól számított egy évre név
értékben leendő visszafizetésre felmondhatja. 
A m. kir. kincstár köteles az ilyképen fel
mondott kötvényeket legkésőbb 1921. no
vember 1-én névértékben visszafizetni. A  
zárolásból kifolyólag az aláíró felet költség 
nem terheli.

Zárolásnak csak 1 000 К-át meghaladó 
összegű jegyzéseknél van helye.

A m kir. pénzügyministerium fenntartja 
magának azt a jogot, hogy előre közzéteendő 
három havi előzetes felmondás mellett, ezt 
a kölcsönt egészben vagy részben, névérték
ben visszafizethesse, azonban az esetleges 
felmondás 1921. május 1-jét megelőző időre 
nem fog eszközöltetni.

A kamatok, épugy mint felmondás ese
tén a kölcsönkötvények tőkeértéke, minden 
fennálló és a jövőben behozandó magyar- 
országi adó, bélyeg és illeték levonása nél
kül fizettetnek ki.

A kötvények 10 évre szóló kamatszel
vényekkel vannak ellátva, mely utóbbi elle- 
nébeu az uj szelvényivek annakidején a 
beváltóhelyeknél minden költségtől és ille
téktől mentesen átvehetők.

A kibocsátásra kerülő 6 %  os magyar 
i királyi állami járadékkölcsön ezennel a kö
vetkező feltételek mellett nyilvános aláírásra 
bocsáltatik:

1. Az aláírás történhetik az adóhivata
loknál. postatakarékpénztárak és takarék- 
pénztáraknál stb. 1915. évi május 12-től 
május 26 ig bezárólag terjedő határidőben.

A betéti üzlettel foglalkozó intézeleknél 
' s más ily cégnél 1914. évi augusztus hó I. 
előtt betéti könyvre vagy folyószámlára el
helyezett, egyébként moratorium alá eső 
betétek a kibocsátásra kerülő járadékkölcsön 
kötvényekre történő befizetésekre, valamint 
az egyidejűleg kibocsátásra kerülő 5 Vi*/*'08 
járadékkölcsönkötvényekre történő esetleges 

I befizetésekre együttesen a jegyzés idejében 
fennálló összegük 25%*», de legfeljebb a 

! betét tulajdonosa által jegyzett összeg 25%-a 
erejéig igénybe vehetők.

Azok, akik a befizetésekre ilyen egyéb
ként moratorium alá eső betétjüket kívánják 
igénybe venni, annál az intézetnél vagy 
cégnél, illetve annak közvetítésével tartoznak 
jegyezni, amelynél a betéj el van helyezve.

3 Az aláirási ár minden 100 korona 
névértékért:

a) ha az aláíráskor az egész aláirt 
összeg befizettetik, 97 korona 50 fillér,

b) ha pedig az alábbi 4. pontban kö
rülírt kedvezményes fizetési módozat vétetik
igénybe, 98 korona.

4. Ha az aláírt összeg 100 koronát 
meg nem halad, az aláírás alkalmával min-
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denkor az egész aláírt összeg befizetendő. 
A 100 koronát meghaladó aláírásoknál, 
amennyiben az aláírás alkalmával nem fizet
tetik be az egész aláírt összeg, az aláírás 
alkalmával az aláírt összeg 1 0 %-a biztosi* 
tékképen leteendő.

Az aláírt összegek annál az aláírási 
helynél fizetendők be, amelynél az aláírás 
történt és pedig legfeljebb négy részletben 
1915. junius 8,18 és 28-ig, végül juius 8 -ig.

5. A jegyzés céljaira szolgáló nyomtat- 
vány-ürlapok az összes aláírási helyeknél 
díjtalanul kaphatók. Ily nyomtatványok hi
ányában az aláírás levélileg is eszközölhető.

6 . A befizetés alkalmával az aláíró fél 
az aláírási helytől pénztári elismervényekel 
kap. A végleges kötvények kiadásáról hir
detmény utján értesül a közönség A végleges 
kötvények kiadása költségmentesen ugyan
azon a helyen fog megtörténni, ahol az 
ideiglenes elismervények kiadattak.

árusítója ellen pedig a kihágási büntető el
járás ugyanezen rendelet 119. § a  alapján 
haladéktalanul meg kell indítani.

Budapest, 1915. április 22.
Ghillány.

Valamennyi városi és vármegyei törvényhatóságnak
(Fiume kivételével.)

A 104800— 910 sz. a kiadott itteni 
körrendelet értelmében a magán háztartás 
körében való fogyasztás czéljábói leszúrt 
sertések húsának és húskészítményeinek a 
magán háztartásban nem szükségelt feleslege 
csak akkor bocsátható áruba, ha azok az 
állatok, melyekből a hús származik, az 
54300— 908 sz. husvizsgálati rendelet kö
vetelményeinek megfelelően élő és levágott 
állapotban szabályszerűen megvizsgáltattak 
és egészségesnek találtattak.

Minthogy az ország egyes vidékein a 
magánosok által eredetileg házi fogyasztásra 
leöli sertések szalonnájából és zsírjából ér
tesülésem szerint oly számottevő mennyiség 
található, mely az illető magán háztartások
ban ugyan mint felesleg jelentkezik, de amely 
a fent idézett rendelet halározmányai követ 
kéziében mindezideig fogyasztásra nem volt 
bocsátható: a közélelmezés elősegítése érde
kében indíttatva érzem magamat az e rész
ben érvényes rendszabályoknak a jelen vi
szonyok közölt megkívánt ideiglenes felfüg
gesztésére.

Az 54300— 908 sz. husvizsgálati ren
delet 42 és 93 § ának az előzetes vizsgá
latra vonatkozó rendelkezéseitől a fentebb 
említett körrendeletben foglaltaktól eltekintve, 
megengedem ehhez képest, hogy a törvény- 
hatóság területén lakó magánosok által már 
ezideig levágott sertéseknek az illető egyé
nek saját háztartásában fogyasztásra nem 
kerülő felesleges szalonnája állatorvos — 
husvizsgáló utólagos vizsgálatának eredmé
nyétől feltételezetten, a termelés helyén, to
vábbi rendelkezésemig közfogyasztásra bo
csátható legyen.

Képesített laikus husvizsgálók, úgyszin
tén a rendes husvizsgálatot egyébként ellátó 
emberorvosok ily utólagos vizsgálatokat a 
köz- és állategészségügyi érdekek lehető teljes 
megóvása szempontjából nem teljesít hegnek.

Az ily szalodnát árusítani kívánó ma
gánfelek kötelesek azt áruba bocsátás elölt 
hatósági állatorvossal megvizsgáltatni, a mely 
vizsgálat megtörténtének igazolásául ezulóbbi 
a szalonnát közfogyasztásra alkalmas volta 
esetén szabályszerűen lebélyegezni tartozik

Bélyegzés nélkül áruba bocsátott sza
lonna a többször idézett husvizsgálati ren
delet 86 §-a értelmében elkobzandó, annak

Járhatok már, pajtás,
Térdig piros vérben:
Az én édes párom 
Imádkozik értem.
Vissza is imádkor,
Az ég meghallgatja:
Ha nem karácsonyra,
Virág vasárnapra.

Gyónt Géza.

—  Katonai kinevezés. Ö császári és 
apostoli királyi Felsége a tényleges állomány
ban a gyalogságnál f. év május hó 1 -vel 
május 1 jei ranggal Kotzig Károly 20. hon
véd gyalogezredbeli hadnagyot főhadnagygyá; 
f. év május hó 1 -vel később meghatározandó 
ranggal Kotzig Antal zászlóst a 20. honvéd 
gyalogezrednél hadnagygyá nevezte ki.

—  Halálozás. Váralljai Sándor nyug. 
főreáliskolai tanár hetvenegy éves korában 
Szolnokon meghalt. Váralljai Sándor a 70-es 
években a Csáktornyái áll s. polgári fiúis
kola igazgatója volt.

—  ítélet. Zsganec Vince zágrábi káplán 
a lapunkban megjelent cikkekből kifolyólag 
becsületsértés és rágalmazásért pori indított 
Kollarits Imre murasiklósi körjegyző és la
punk szerkesztője ellen. A nagykanizsai kir. 
törvényszék a vádlottakat felmentette s a 
költségeket Zsganec Vince terhére irta. Vádló 
az ítéletet megfelebbezte. Pécsett e hó 12-én 
volt ebben az ügyben a tárgyalás az ottani 
kir. Ítélőtáblánál, mely Zsganec Vincét a 
felebbezéssel elutasította s ujabbi költségek
ben marasztalta el.

—  Üdítöállomásra adakoztak: Fridrich 
Emilia 18 К, Steinberger Ferencné, Bole- 
rátzky Gyuláné, Mayer Hermánné 10— 10 K, 
Taussig Hermina 4 K, N. N., Cserkás had
nagy ur 2 — 2 K, dr. Krasovecz ígnácné 12 
db. bot és 50 db. háromszögű kendő, Reiter 
200 db. cigaretta, Hüli Cecilia 200 cigaretta, 
özv. Tersztenyákné 500 cigaretta. A stridó- 
vári m. kir. áll. el. isk. igazgatósága az ot
tani tanítónők által a sebesült katonák ré
szére gyűjtött következő ruhanemüeket küldte 
b e : 39 db. viselt ing, 7 uj ing, 20 viselt 
alsónadrág, 2 uj alsónadrág, 5 használt le
pedő, 3 törülköző, 3 vánkoshuzat, 17 zseb
kendő, 2 vászonkabál, 25 pár harisnya Kö
szönettel az Elnökség.

—  Oroezfogeágból. Lapunk egy előző 
számában megemlékezlünk már arról, hogy 
Kreutz Lipót helybeli bérkocsitulajdonos,

mint főtüzmester, Przemysl várának f. év 
március hó 2 2 -én történt kapitulációja al
kalmával orosz fogságba került. Április hó 
9 -én írt először hozzátartozóinak a Volga 
partjáról, de —  mint soraiban említi — 
nem állandó tartózkodási helyéről. Most 
végre, sok ezer kilométernyi ut megtevése 
után rendeltetési helyére került Kreutz Lipót 
is. F. hó 8 -án délután ugyanis neje orosz 
fogságban levő férjétől távirati értesítést ka
pott, mely szerint jó egészségben Szamar- 
kandban (Orosz-Közép-Ázsia. Turkesztán fő
városa) van, távirati értesítést kér helybeli 
hozzátartozói egészségéről. Kreutz neje még 
az nap távirati választ küldött fogoly férjé
nek Szamarkandba.

—  Tűz Csáktornyán. A múlt szerdán 
délelőtt, kevéssel 10 óra előtt, Kacun Test
vérek Szénatér 36 számú bérházának pad
lásán tűz ütött ki, mely azonban idejekorán 
észrevételén, a házbeliek s szomszédok se
gélyével rövid idő múlva elfojtatott, úgy, 
hogy a telefonhívásra a tűzszinhelyén rög
tön megjelenő tűzoltóságnak, fecskendőivel 
egyáltalán be sem kellett avatkoznia. A tűz 
támadásának nagy valószínűséggel, a pad- 
lásürbeu szerelt villamosvezeték rövidzár
lata volt az oka, mely a biztosítékra ráhányt 
kukoricafosztást lángralobbantolta, mitől a 
tetőgerendázat is tűzet fogott. Másik lehető
sége a tűz okának, hogy a biztosíték por- 
cellánfedője hiányzott s a nyitott vezeték 
melegétől gyűlt meg a kukoricafosztalék. 
Miért is igen tanácsos, a padlásürben levő 
villamos vezetékek biztosítékait időnként el
lenőrizni, mert könnyen megtörténhetik, hogy 
a gyermekek a padlásról a biztosíték por
cellán fedelét játékból elviszik s a nyitott 
vezeték kész tűzveszedelmet jelent, különö
sen akkor, ha a biztosíték közelébe, vagy 
pláne a biztosítékra könnyen gyuló tárgya
kat hánynak

—  Az évvégi vizsgálatok. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a napokban ren
deletet adott ki, mely a középfokú iskolák 
folyó tanévi záróvizsgáira vonatkozik. Esze
rint többszörös okok miatt megengedi a mi
niszter, hogy a polgári iskolákban, a felső 
keresk. iskolák I— VI. osztályaiban s a ta
nítóképző intézetekben az osztály- és osztály 
képesítővizsgálatok már május havában tar
tassanak meg a vizsgálatok. Az érettségi és 
befejező tanítóképesítő vizsgálatok azonban 
junius havában, a rendes időben tartassanak 
meg. A rendeletből kifolyólag a Csáktornyái 
áll. tanítóképző intézetben a IV. éves növen
dékek írásbeli osztályképesítő vizsgálatai má
jus 2 1  és 2 2  napjain, az osztály- és osz
tályképesítő vizsgálatok pedig a pünkösd 
utáni hétre tűzettek ki. A befejező írásbeli 
képesítő vizsgálat pedig junius 2  án s a 
befejező képesítő vizsgálatok junius utolsó 
hetében tartatnak meg A Csáktornyái áll. 
polgári iskolában a vizsgálatok junius ele
jére terveztetnek, az állami elemi iskolában 
azonban a tanítások junius végéig folynak 
s 28-án fejeztetnek be

—  Madarak és fák napja. A ministe- 
rileg elrendelt Madarak ée fák napját a 
Csáktornyái m. kir. áll. elemi népiskolai 
gyakorló iskolában f  hó 1 2  én ünnepelték 
meg az intézet parkjában. Az ünnepélyen 
jelen voltak a gyakorló iskolai tanulókon 
kivül a III és IV. éves növendékek s a 
tanáritestület tagjai. A szép ünnepély mű
sora a következő pontokból állott: »Odakünn 
a zöld erdőben«, ének. énekelték a gyakorló 
iskola tanulói; »Peti öcsém«, szavalta Mózes



Manci (I. oszt); »Szegény pacsirta« szavalta h a iti, gyógyult 4; Ligetváron megbetegült 5 harctéren lpern körül folynak a háború 
Lapát Ferenc (IV. oszt); »Nagyapó kertje«, egyén, akik gyógykezelés alatt maradtak. legiszonyúbb ütközetei oly nagy sikerrel a 
szavalta Orbán Nelli (III. oszt ); »A rab gólya«, —  Népesedési Statisztika. A csáktor- németekre nézve, hogy csak napok kérdése
szavalta Purcsi János (IV. oszt.); »Kikeletkor«, nyai járásban ez év első negyedében 541 lpern bevétele. —  A Dardanelláknál fényes
szavalta Grész Magdus (III. oszt); »Kikelet- születéssel szemben 360 halálozási eset for- sikerrel űzik vissza a törökök a Galipoli 
kor szép az idó«, ének, énekelte a gyak. dúlt elő; a perlaki járásban 421 születéssel félszigetre partraszálló antantistákat s tesz- 
isk. tanulók. Az ünnepélyt Mik Károly IV. szemben 386 halálozási eset. A Csáktornyái nek harcképtelenné egy csomó hajót. —  
tanítójelölt készítette elő, aki tanítás kere- járás szaporodása felette kimagaslik a vár- Az oroszok Boszporust is készülnek ostro- 
tében, a nap jelentőségét fejtegette s egyben megye többi járása közül. molni, de eddig a demonstrancióknál előbbre
a madarak és fák kíméletére s szeretetére — Nem lesz sorozás Zalában. Auszt- nem jutottak. —  A tengeren pedig a németek
a gyakorló iskolai tanulókat serkentette. riában tudvalevőleg újra sorozzák azokat, óriási eredményeket értek el Legújabban a

—  Adomány a háborúban megvakultak- akik a rendes sorozáson, vagy a népfelkelési Luzitaniát sülyesztették el, mely alkalommal
nak. A kisszabadkai körjegyzőség területén szemlén nem váltak be. Amint értesülünk, körülbelül 2000 utas lelke sírját a tenger 
a háborúban megvakult katonák részére esz- Magyarországon ilyen sorozás nincs tervbe hullámaiban. — Közben a diplomácia is 
közöli gyűjtés 144 kor. 20 fillért eredmé- véve. Illetékes helyen még hozzáíüzték eh- fárasztó munkát végez. A legkritikusabb 
nyezett, mely összeg rendeltetési helyére hez, hogy Zalamegyében semmi esetre sem időben a semleges államokat szorongatják, 
küldetett. A vezetőség hálás köszönetét nyil- lesz uj sorozás, mert itt a régebbi sorozások hogy egyik-másik félhez csatlakozzanak. Leg- 
vánítja a nemesszívü adakozóknak. eredménye nemcsak kielégítő, hanem meg- keményebb megpóbáltatásnak Olaszország

—  Helyreigazítás. A Zrínyi-ünnepély- lépőén nagy volt. van kitéve, ahol a helyzet a megpattanásig
ről közölt hirünkbe a mull számban, sajtó- —  Fagyos szentek. A három fagyos feszes. A napokban dűl el, hogy semleges
hiba csúszott be. Ennek alapján helyreiga- szent háborús hangulatban állított be a ka- marad, avagy valamelyik hadakozó félhez 
zítjuk, hogy az egyik szavaló, Kántor Béla, lendáriumba. Ugyancsak lehűlt ezeken a na- csatlakozik-e? Aminek a háború további 
nem I. számú, hanem II. számú óvódás. pokon a levegő. Alapos oknak volt tartani menetére minddnesetre döntő befolyású lesz.

—  Országos mozinap. A Kinematogra- a tavaszi rémétől — a tavaszi fagytól. Azon- — Körrendelet. Az 1910-ik évi 104800
fusok Szövetsége s a Mozgó Képipari Egye- ban hála a gondviselésnek, elvonult a ve- sz. min. körrendelet értelmében a magán- 
sülét elnöksége elhatározta, hogy május 19 én szedetem fejünk felől. Be volt borulva a háztartás körében való fogyasztás céljából 
országos mozinapot rendez, amelynek bruttó veszedelmes napokon s a szél is fújt s igy leszúrt sertések húsának és huskészítmé- 
jövedelmét felerészben a Vöröskereszt egy- hiába volt a kardcsörtetés a fagyos szentek nyének feleslege csak akkor bocsátható áruba, 
let, felerészben az Auguszta alap rokkant- részéről. S ezért tovább is reménykedhetünk ha azok az állatok élő és levágott állapotban 
alapja javára juttatja. A Csáktornyái Rákóczi s gyönyörködhetünk a pompás tavaszi termés- szabályszerűen megvizsgáltattak és egészsé- 
utcai mozgószinház sem vonja ki magát a ben. Mert a gazdák szerint nálunk is a tér- geseknek találtattak. Minthogy az ország 
mozmap rendezése alól. hanem a legnagyobb més nagyon szépnek Ígérkezik. Gyönyörűen egyes vidékein az eredetileg házi fogyasz-
készséggel teljesíti a központ kívánságát, mutatkozik a gabona, biztató a szőlő, a gyű tásra leölt sertések szalonnájából és zsír
omért is nekünk is alkalmunk lesz a mozi- mölcsös is sokat Ígér. jából számottevő mennyiség található, mely
nap cimén hadijótékonyságot gyakorolnunk. —  Állandó mozi. Ma délután kél elő- mint felesleg mindez ideig fogyasztásra nem 
A műsort falragaszokon fogják közölni, de adás (félhat és 8 órakor) lesz az állandó volt bocsátható, a füldmivelésügyi miniszter, 
az előadás mindenesetre szerdán lesz. moziban a kővetkező műsorral: Hadi híradó; i a közélemezés elősegítése érdekében, az ed-

—  Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Menydörgésként szól egy szózat (aktuális |digi érvényes rendszabályoknak ez idő sze-
Az Országos Hadsegélyző Bizottság kiadásá- színjáték 3 felv.); Pünkösdi milliárdos (víg-|rint megkívánt felfüggesztésével, megengedi, 
ban megjelent Gyóni Géza fenti című vers- játék 3 részben) hogy a magánosok által ez ideig levágott
kötete. Szerző verseivel lelkesítő és jótékony — A háború. A diadalmas nyugatgali-1 sertéseknek fogyasztásra nem került feles
munkát végzett Przemyslben, amikor az oda- Iciai ofíenziva kézzelfogható eredménye az leges szalonnája csakis állatorvos utólagos 
szorult magyar kalóriákat buzdította, bátorí- oroszoknak a Kárpátokból való kiűzése. Fe-1 husvizsgálatának eredményétől feltételezetten, 
tóttá, vigasztalta s az ellenállásra s vitézi jeveszelt rohanás, megkergült futás, örvénylő |a termelés helyén közfogyasztásra bocsátható 
harcra képessé trtte A csinos kötet, mely- emberkavargás, lajveszékelés, elhagyott vö- legyen A magánfelek tehát az árusítani szén
hez Rákosi Jenő írt eiőszót, 28 szép verset röskereszt vonatok, gazdátlan kenyérgyárak,! dékozott szalonnát kötelesek az áruba bocsá- 
foglal magában, melyek az itthonmaradlakat kocsik, szekerek, ágyuk, megbomlott had tás előtt a hatósági állatorvossal megvizsgáltat
ja érdeklik. Ezért egyel mutatványúl közlünk oszlopok, megbokrosodott lovak, elfogott ge- ni, aki azt szabályszerűen lebélyegezni tartozik, 
is. Az előfizetők jótékonyságot is gyakorol- neráiisok a körülzárolt kárpáti orosz had- i — Hogy lehet jó hadikenyeret készíteni, 
nak vele a Hadsegélyző Bizottságnak szánt sereg képe. És a pánikszerűen menekülő Egy aradi urinő a következő receptet leszi 
előfizetési összeggel. sereg minden ponton egy egy félelmetes közzé a jó házikenyér készítéséhez: Egy

—  Egészségügy. A vármegye területén karddal találkozik. Boroevics, József Ferdi- kilő búzalisztet és egy kiló kukoricalisztet
jauuár-március hónapokban, az ahspám je- nánd, József főhercegek, Mackensen, Pflanzer veszünk A kukoricaliszlet le kell forrázni 
lenlés szerint 792 fertőző betegségi eset for- Baltin, Szurmay elszánt erővel állanak a j olyan keményre, mint a főtt puliszka, mert 
dúlt elő A legtöbb megbetegedés kanyaró futás utján lévő orosz sereg elé. Az orosz ha hig lenne, úgy a kenyeret meglágyítja. 
(272), vörheny (203), hasi tífusz (128), hó- katonák most futnak a végzet utján. Biza- Ehhez nyolc fillér ára élesztőt és két dtó- 
lyagos himlő (60), roncsoló toroklob (59), lommal, de mégis le nem írható szorongással nagyságú kovászt veszünk. A kovász az 
vérhas (56) ból származott. A betegek közül várják a következő órák történetét. Vájjon elöbbeni sütésből félretett és előző este be- 
86 halt meg. Ebből tífuszra 27, vörhenyre teljesen sikerül-e a szövetséges seregek nagy-1 áztatótt tészta legyen. A búzalisztet a forrá- 
26 s roncsoló toroklobra 17 esik. Ugyanezen szerű sikerrel megindult akciója és a mes zott kukoricaliszttel összekevertük, hozzáad- 
jelcntés szerint orvosrendőri boncolás 2, téri finomsággal elgondolt stratégiai terv juk az élesztőt és kovászt, azután az egészet 
külső hullaszemle pedig 32 esetben vált valóban halálos kelepcéje lesz-e az orosz dagasztjuk. A dagaszlás a fődolog. Kevés 
szükségessé. Súlyos testi sértés 16, öngyii- seregnek ítéleti napja az északi háborúnak? vízzel dagasztunk, hogy a tészta jó kemény 
kosság 10, véletlen szerencsétlenség 9 eset- A jelek azt mutatják, hogy igen. A diadal legyen. Ha háromnegyed részig megdagasz- 
ben jelentetett be. Hét évnél fiatalabb gyér- más szövetségesek átlépték a Dunajecet, a tottuk, jól figyeljük meg, hogy elég kemény-e. 
inekek gyógyíttatása 73 esetben mulaszta- Nidát, a Visztulát s most már a San iolyó Nem baj, ha kissé keményebb, mert a ke-
tott el. partjain ostromolják a megkö2elíthetetlennek lésben úgyis meglágyul. Ilyen kemény tész-

—  A himlőjárvány Alsómuraközben. A hitt orosz hadállásokat. Elfoglaltuk Tarnovol, tával háromnegyed vagy egy egész órai da-
himlőjúrvány, mely március elején Mura- Jaszlót, Szanokot, Rzeszovot, Jaroszlót; mi-gasztás elég. Ezután jó melegen letakarjok 
szentmáriáu, majd Alsómihályfalván, később közben л hadizsákmány óriási méreteket ölt. és két óráig kelni hagyjuk, mert a kukorica- 
pedig Ligetváron fellépett, az atispáni jelen- Eddig elfogtunk 143500 oroszt; 100 ágyút liszt nehezen kel meg. A kelés kész, ha я 
tés értelmében állalaban enyhe lefolyású és 360 gépfegyvert zsákmányoltunk A meg- tészta egy keveset emelkedett és felületén 
volt. A betegség eredete nem volt kiderít- vert III. orosz hadsereg roncsai Przemyl apró repedések vannak. Ekkor jól kisza* 
hető, azonban minden odamutat, hogy a irányában vonulnak vissza s seregeink már kasztjuk, egy negyedórái még állni hagyjuk, 
Stájerországba vasúti stb munkára járók 15 kmnyire megközelítették ezt a várost.— azután a pékhez küldjük vagy otthon bü- 
hurcollák azt be. Március végéig Muraszent- Oroszlengvelorszógban is erősen előnyomul tőbe tesszük. — Ha mindjárt első készítésre
mánán megbetegült 38, meghalt 4. gyógyult a német hadsereg. Libau bevétele ulán Riga! nem sikerül, nem kell kétségbeesni, másrd-
15; Alsómihályfalván megbetegült 14, meg- városának ostromlására készül. A nyugati| szerre, már mindenki beletanul a készítésbe
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Preveiiko navladanje rusov pri Gorlici.
Beg ruske vojske. - I pri Karpatih tiraju ruse. - Ober 300 jezer voj- 

nikov je ruski zgubieek. - Vtonuta velka englezka ladja.

Proti Przemyslu. - Lusitania. - Taljani. - Tarnov. 143 hiljada zaroblje- 
nikov, sto stukov i 360 masinpuskih. - Uzsok i San linija. - Protuletna 

setva. - Nemei bombardiraju Díinkirchena.

Kai; stojino na bojnon poljtt?
(M . J . )  Vu proSlim broju naSih no- 

vin smo javili, da je naSa i nemSka vojs- 
ka veliku bitku dobila vu zapadnoj strani 
Galicije. Óva bitka joS stoji, ar naSi i nemS- 
ki Seregi tiraju pred sobum neprijatelja, koj 
vu velikim neredu het\ pred naSom vojskom. 
Kajti viSe dnevov treba, dók glasi iz tabora 
do nas dojdu, samo smo vezda mogudi opi- 
sati ovu veli'iu bitku, koja je neizmemi 
vudarec zrokuval neprijatelju.

Na ovu bitku su se naSi i nemSki Se
regi viSe tijednov dugó pripravljali. NaSe 
vojske jeden general, Hötzendorfer konrad 
je plan öve bitke napravil, koju su i nemei 
za dobru naSli. Ztiha su se naSe vojske 
skupljale pred Gorlice zvanom mestu, gde 
su rusi svoje duge, s drotami predgradjene 
Sáncé imeli jednoga za drugem vu sedem 
redov. Так su ovi podzemni Sanci jako 
zazidani bili, da je rus misül, da nigdar 
nebudemo mogli nje prevzeti. Ali naSi Stuki 
i viteStvo naSih Seregov su jakSi bili, как 
ruski Sanci.

MajuSa 2 ga su naSi kanoneri po. eli 
iz od rusov nevidljivog mesta Sáncé strelati. 
Íz 1500 Stukov su Cetiri vure dugó puSCali 
kuglje na le Sáncé. Med Stukami je vnogo 
velikih moSarov bilo, koji su strahovitom 
jakostjom predirali Sáncé i vuniStili ruske 
vojnike. Ov den vu nodi su naSi vojniki 
stiha naprej se vlekli i gda se je 3 ga ma- 
juSa vedriti podelo, opet su svi Stuki poöeli 
pukati.

Gda su Stuki svoj posel zvrSili, onda 
je red na vojnike doSel, koji su skoöili vun 
iz svojih jarkah, pák s bajonetami vdrli s 
♦ h u rrá it  krikom na neprijatelja. Как smo 
rekli, 1500 Stukov njim je na pomod bilo, 
koji su podjednom ober glav naSih vojni- 
kov svoje kugle metali na ruske Sáncé. Iz 
prvoga Sanca su rusi hitro pobegli vu drugi 
Sane i tak dalje do zadnjega, a naSi i nemS
ki vojniki za njimi. Vnogo jezer rusov je 
mrtvih i oranjenih ostalo i vnogo jezer se 
jih je predalo.

Rus je podel retirirati, naSi za njim.

Nisu mu dali mira céli tijeden, nego tirali 
ga dalje prama Ruskoj zemlji

Med tem zajedno su pri karpatskih pla- 
ninah naSe druge dele vdrli na ruse pod 
zapovedniőtvom generala Borojevicsa I ovdi 
su nadvladali neprijatelja. Pobegli su, koji 
su mogli, nekoji ruski Seregi pák odtrgnuti 
od svojih regimentov, reziSli su se vu kar
patskih Sumah, gde jih naSi skup pobiraju 
i vu suáanstvo odíeneju.

Céli zgubidek rusov se jo§ nepozna. 
Sve prebrojiti nije módi na friSkoma, ar je 
prostor, gde su te bitke bile, viSe как dva- 
desetput veksi, как je célo Medjimurje. Do 
10 ga majuSa smo poloviü 100 jezer vojni- 
kov. Mrtvih i oranjenih je morti triput tu- 
liko. Так zgubidek rusov je blizo 300 je
zer. Broj Stukov, kője smo odzeli od rueov, 
je vre blizo 100 a maSinpuSkah ober 200 
Neizmemo vnofcinu pufikah, municijah, ko- 
lah i l. d. su rusi na bojnom polju ostavili.

Gda öve rede piSemo, naSi i nemSki 
regimenti joS tiraju pred sobom rusa. Nezna 
se, gde i gda bude kraj ovoj bitki, koja se 
je ovoga meseca 2 *ga podela i hvala budi 
PreviSnjemu ! naSoj vojski i svim nam na 
veiiki hasén sluZila.

Jedna tretja nemfika vojska dalje gori 
pri ruskom morju prama Petrogradu, ruske 
zemlje glavnomu varaSu mafiira. Ovi su vre 
dofili do Libau zvanomu, poleg mórja le£e- 
demu varafiu. Kajti rus mora sim pomod 
poslati za svoje Serege, za Galiciju vre ne- 
bu mogel nőve dete poslati.

Ako к tomu joS dodamo, da nemei 
podjednom bijeju francuze i engleze vu 
Francuzkoj, pák da su i pri Dardanellah 
biti bili, onda moremo redi, da hvala budi 
Bogu ! svigdi dobro stojimo na bojnom 
polju. S mirnim i s radostnim srcem mo
remo vu bududnost gledati.

JoS jeden dogodjaj dajemo ditateljem 
naSih novin naznanje, koj je takaj jako 
znameniti, a za naSe nepri jatel je, engleze 
jako Saloslen

Na svétu najvekSu englezku morsku 
ladju je na englezkom morju jedna pod 
vodom plivajuda nemSka ladja 7-ga o. m.

s dvemi kugljemi prevrtala i vuniStila Óva 
velika morska ladja se zove »Lusitanija«. 
Kak je ta vtonjena englezka ladja velika, 
to se vidi iz slededih brojov : Du2 ina »Lu- 
sitanije« je 231 rnetrov, Sirina 27 metrov. 
Visoka bila je 26 metrov, iz viSine je po- 
lovica vu vodi stala, gda je s terhom na- 
punjena bila. Za tiranje svojih maSinah 
trebala je svaki den stojezer metercentov 
lapora. Óva ladja vozila je iz Amerike za 
2000 Seljeznidkih vagonov puSke i drugog 
oruíja za engleze i zlata vu 4504, najviSe 
englezkim i amerikanski putnikom. Vuzilo 
se je avegaskupa 2160 dufiah izmed kojih 
su 636 osloboditi mogli. I od ovih je na 
dunih 2 2  vumrlo.

To je strahoviti zgubidek englezov. 
NemSka vlada je opomenula predi, как se 
je ladja na put spravila, da nebi putniki 
na ovoj ladii putuvali, ar nebu dopustil 
oruSje voziti iz Amerike za englezku vojsku. 
Ali englez se je smejal i vu Ameriki ob- 
znaniti dal, da se neboji nemSke podvode 
ladje. Gda su putniki vre skorom dostigli 
Englezka obala, onda je nemSka pod vodom 
plivajuda mala ladja s dinamitom napunjene 
dvé kugle slrelila iz svojih Stukov vu ladju, 
koju je pogodila.

To je ravno takvo pripedenje, как da 
je David s kamenom pogodil ohologa Góli
átba, как se to vu bibliji piSe.

Drugoé nas prosi domovina.
Céli svét zna, da naSi poljodelavci, как 

ocel stojiju na bojnom polju, marljivo dé- 
laju tak doma, как i na trontu i к tomu 
sve bi alduvali za svoju domovinu. Prelé- 
vaju krv, toöiju znoja, terpiju zimu i vru- 
dinu, aldujeju za domovinu i mimo dekaju 
dojdudnost, kad opet alduvati bude treba 

NaSi gazdi né samu vu miru su truplo 
orsaga, neg i vu bojnim vremenu su on 
fceljezni stup, koj célo domovinu der2 i, na 
kojim céla domovina stoji. Ako se ov stup 
podere, zrufii se céli orsag. Svi skupa mo
remo redti naSim junakom, koji na bojnom 
polju stojiju :
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—  Vi krv toCite, mi délamo, vi 2ivot 
aldujete za domivinu, mi pák sve aldujemo, 
kaj vám i naéi domovini potrébno, da slav- 
no budemo moguCi ovoga krvnoga bója 
zakljuCiti.

VeC smu jedenput, tojest lanjsko leto 
na jesen pokazali svéto, kaj moremo aldu- 
vati, ako je domovina vu sili. Skazali pák 
smu, kad je domovina od evője dece pe- 
neze na posud prosila. Oni milljardi, kője 
smu na prvo réC nanosili na oltár domovi- 
ne, ka2eju da se za ufamo sami vusebe i 
vu domovinu.

Sad opet se je к nam obrnul kormán, 
da hitro na pomoC idemo orsagu. Boj po- 
gutne milljarde, ali bez milljardov boj bi 
nas pogutnul. Mi pák zanavék hoCemo 2 i- 
veti, kakti magjarska vlada. Ravno zato, 
ako je potrébno sve na nosimo na oltár 
domovine, sve blagu, do zadnjega groáa.

Denes nekaj domovini dati, tuliko zla 
menüje, как da bi sami sebi nekaj dali, 
как dabi sami sebe podvorili. Sad kad vi- 
dimo, da devet mesecov slavno smu vojií- 
vali na bojnom polju proli strahovitnomu 
neprijatelju, sad kad vidimo, da naéi vitézi 
svojom krvjom su zastavili gadnoga nepri- 
jatelja i nam svojim 2 ivlenjom zaőuvali 
naáu skervjom poljanu zemlju, spotrli su 
premoCnoga neprijatelja, vuniétili i nazat su 
napokali strahovitne ruske Corde, moremo i 
moramo veruvati, da nazadnje itak mi mo- 
ramu i budemo slavno zakljuCili ovoga bó
ja, kojega smu mi né Steli. Dakle opet se 
moramu za ufati vu kormán sad, kad opet 
od orsaga prosi bojne stroSke. Ravno vu 
takvo ime nas prosi, как i perviC, dakle 
tak da, nam naSi penezi,kője damo, bolje su ose- 
gurjeni как da bi vu Zeljeznim ormaru bilizakle- 
jeni i к tomu pák joS i dober interes nam 
budo nosili.

To je jeden izversten gáeft. Svota, ko- 
ju za bojne stroSke podpiSemo, na Cetiri 
rate se more splatiti i skorom sedem pro 
centov intereSa nosi, to рак né samu vu 
bojnim vremenu, neg i vu miru skorom 
néje moCi dobiti. Od banka ili od Sparkasse 
рак nigdar.

Öve peneze izbilja domovini posudimo 
i koj biizu do sto ili do petdeset korun 
ima, on veó more takodjer délnik biti vu 
ovi penezni borbi. NaSi poljodelavci na svaki 
naCin délniki budejo i za Sparane peneze 
domovini posudili budo.

Niti réC nemore biti od toga, da bi mi 
öve peneze za domovinu alduvali. Aldov 
neprosi od nas orsag, neg opomina nas 
samu, da vu dobro mesto vlo2 imu novce. 
Dakle gréh bi bil od onoga, koj je premo- 
guói i ima gotove peneze, pák nebi Stel 
tam vlo2 iti, gde su mo najbolje osegurjeni 
i gde mu najvekSega hasna nositi moreju.

Nemei su perviC tri i pol milljardov 
podpisali za bojne stroSke, drugoC pák deset 
milljardov. NaSi vitézi, krv od naSe krvi 
ravno tak vojujeju vu Kárpáti, vu Polskim 
i vu Francuskim, как i nemei. Niti jeden 
koraCaj né su odzaja od njih. Mi doma os- 
tajuCi takodjer skazati moramo svéto, da 
niti mi neCemo od nemeov odzaja ostati, 
neg i mi tuliko budemo za bojne StroSke 
orsagu dali, kuliko samo potrében bude.

ObCine ravniteli moraju svakomu rez- 
tolnaCiti, da svaki koj gotove peneze teSCi 
vu ladici ili vu banku i neda orsagu, on od 
svojega deteta zeme falat kruha iz zub, koj 
na bojnom polju stoji. Koj neda sad peneze 
orsagu. on neda naSi deci kruha i patroné,

kője bi nucali, da nas muska ne pokolé i 
od glada ne pomerjemo. Denes svaki gos- 
podar nekaj na ov cilj mora podpisati, jerbo 
svakoga poStenje to zahtéva. Mi dobro znamo, 
da denes na sve kraje nuca gospodar pe
neze, ali itak prveéi je soldaCki kruh i sol- 
daóka municija, ako hoCemo, da i zaséjanoga 
zrnja nebudemo kvarni.

JoS jedenput opominamo svakoga, da 
to néje nikakov aldov. Orsag, Magjarski 
orsag prosi od svoje dece. То рак veC i 
Skolsko déte zna, da za Sparani penezi vu 
najvekSi sigurnoSCi su tarn, ako je Magjars- 
komu orsagu posudimu.

Denes ponuditi domovini, tuliko zlame- 
nuje, как sam sebi dati. Orsag nas brani i 
Cuva, du2ni smu i mi njega Cuvati i braniti 
stém, skim smo moguCni. Od orsaga imamo 
2 ivot i jakost, orsag nam bude preskrbel 
blagosloven mir.

Orsag, koj jezero lét stoji na ovi zem- 
Iji, nigdar je né bil tak moCen, как je denes 
i mi opet budemo neprijateljem skazali, 
kakvo moC imamo vu gospodarstvenim po- 
io2 aju. Néje moCi vu bolSe mesto peneze 
vlo2 iti, как orsagu na posud dati. Koga bi 
orsag denes mogel prositi peneze, ako né 
odnas, ako né od svoje dece?

Na magjarski zemlji ne stoji neprijalelj. 
Denes néga na naSi zemlji jednoga rusa, 
ko| bi oru2je nosil. То рак smu samu tak 
mogli postici, da smu né se spozabili iz na- 
Sih vitézov. Dali smu njim dosta stroáka i 
dosta municije, bez kője nebi bili moguCni 
pretirati i preobladati nepriatelja. Opet bu
demo dali, da zadnjo bitko opet mi zadobimo.

Potopleua Lusitania.
Cunard Lme dru2 tva »Lusitania« zvana 

englezka glasovitna i najvefcőa ladja dvé hi- 
ljada ljudstva je mogla voziti. Ladja je áest- 
deset milljuu korun koátala. Vlezlo je na 
njo 500 prvi razred, 500 drugi razred i 
1300 tretji razred putnikov. Svun toga sva- 
kojaCkih Cinovnikov, marinerov i drugi slu2- 
benikov je popriliko osem, devet sto bilo 
na ladji. Ovu krasnu ladju blizu Irorsaga 

I su nemei storpedom sterlili i potopili. Lusi
tania med Amerikom i med Europom je 
vozila. Na ladji su étuki i maáinpuöke bile 

' i denes jóé néje znati, ali su átuke predi 
spro2il', как je neméka pod vodom plivajuCa 
ladja torpedo spustila. Kak je torpedo vu 
ladju zletéla, odmah je strahovitno vode 
vdiralo vu ladju. Med putniki strahoviten 
pánik je nastal i jóé néje znati, ali je éto 
2 iv vuéel iz ladje. Na ladji je 290 prvi raz
red, 662 drugi razred i 361 tretji razred 
putnikov i 665 drugi peráon bilo. Na 
ladji bil je Vanderbilt amerikanski multimil 
liomoS i Dr. Pierson, koji su takodjer vu 
morje se vtopili. Na lice mesta odmah je 
viée ladjah iéio, ali jako pazlivo su morale 
se gibati, jerbo na onim roestu viée pod 
vodom plivajuCih nemákih ladjah se je za- 
dr2 avalo.

Razmi se, da englezke novine serdito 
piéeju od toga i da ali je imala neméka 
ladja pravo potopiti Lusitaniu, na kojoj, 
как englezi veliju, né su bili étuki i muni
cija. Nadalje pák piéeju, da Cisto nepoznato 
formu i puno vekéa pod vodom plivajuCa 
ladja je spustila torpedo, как su to do vezda 
englezi vidli. Так misliju, da U 36 zvana 
ladja je potopila Lusitaniu, koja je i Fulgen 
englezko ladju naganjala po morju i nazad
nje storpedom sterlila. Od Fulgen ladje mat-

rozi tak povedaju, da vidli eu za sobom 
Cetiri sto nog dugó ladju, na koji au 2mehki 
étuki i öest torpedo bile. Englezi tak misliju, 
da od öve vrati ladja viée tijednov more 
se pod vodom zadréavati.

Times novine piéeju, da Lusitaniu za 
vremena su opomenuli, da naj nejde na 
morje, jerbo ju potopili budo. Takodjer i 
Vanderbilt je ov telegram dobil:

íz dobroga mesta znam, da nemei Lus- 
sitaniu potopili budo, dobro bude, ako ne- 
budete iéli vu Europu na ovi ladji.

Niti Vanderbilt, niti pák drugi putniki 
né su veruvali, kad su je predi opominali, 
da na Atlanti morju velike neméke pod vo
dom plivajuCe ladje se zaderéavlaju i Cekaju 
Lusitaniu, da ju potopiju.

Englezi takodjer né su veruvali, kad 
je neinéki poslanik vu novinah na glas dal 
svétu, da po morju voziti je nevarno.

Do vezda, как se je to veC posvedoCilo, 
na Lusitaniji ovi amerikanski velikaéi au 
putuvali: Vanderbilt Alfréd multimiliomofl, 
Lady Allen Kanade najvekéega tergovea 
2ena s dvemi puckami, Charles Formann, 
najvekéega tiatra direktor, Miss Jessie Talft 
Smith bivéega prezidenta vnuka, Associated 
Press direktora sin, Herbert Stome i Mr 
Hearst milliomuöi. Svi su vu morju naőli 
svoj hladen grob.

Jedné pariéke novine piéeju, da neméka 
pod vodom plivajuCe ladje zapovednik tri
deset minut je ostavil, da Lusitania vu Cune 
spravi putnike. Kuliko putnikov su mogli 
obraniti, to se vezda jóé nezna. Nekoji te- 
legrami lak govoriju, da 1600 ljudstva se 
je potopilo na Lusitaniji.

Potlam, как je Titanik ladja tak nea- 
reCno shodila na morju, jóé se tak velika 
nesreCa né% pripetila i da je tomu né vekéi 
glas, to je samo zato, jerbo denes i drugdi 
se na dan na hiljada i hiljada ljudstva sfonda.

Englezi od poCetka boja podjednoma 
su glasili, da oni jedini su gospoda na morju 
i da jim tam nemei nikaj nemoreju zapo- 
vedati. Vu ovim poslu englezi jako su se 
vkanili, jerbo nemei veC na stotine ladjih 
su njim potopili i stoga mi to vidimo, da 
nemei bréCas vekéa gospoda su i na 
morju, né samu na suhim, как su englezi. 
Englezi sad vidiju, da na morju proti nemé- 
kim pod vodom plivajuCem ladjam nemo
reju nikaj zapovedati.

Nemei i na morju znaju, как je moCi 
englezom skim vekéi kvar napraviti.

Naái vitézi.
Drzovitni gardisti. Vu onih bitkah 

kője su pri Dnjeszter vodi trajale Striz Béla 
24-ga regimenta lejtinanta sdvajsctemi gar
disti poslali su na patrolu stém ciljom, da 
prék ruske linije predere i glas donese, как 
stojiju rusi na Komarovka, KoroSciatye i 
Monasterzyska liniji. Popriliki su naéi znali, 
da tarn jeden veliki ruski éereg stoji i ételi 
su znati, как se je ov éereg rezvil prama 
naéi vojski. Popoldan ob jedni vuri Stria 
lejtinant svojemi ljudmi po jednim orsaC- 
kim putu je iéel, ali za Cas je presiljeni bil 
puta ostaviti, jerbo napré poslana patrola 
javila je, da 369 ga breéuljka iz kojega ja 
moCi na put strélati, rusi su ga veC zavzeli. 
OdluCil je taki, da po tajnih puti, po éu- 
mah i moCvarah bude dalje iéel, da svoj 
cilj postigne. Doéel je do ostavlenih jarkov 
i éancov, po kojih je znal, da je veC sko
rom serdin ruskoga éerega. Ali néje mislil
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joá, da se nazat obrne, jerbo zapoved mu 
je tak govorila, makar 2 ivlenje sgubi alduje 
itak mora pozvediti, как stojiju na ovi liniji 
rusi. Vu jedno rusko Cetu skorom su se 
tresnuli, ali zadojo minuto spametno su se 
je vugnoii. Kad su po drugim bregu nazat 
átéli iti, poCele su ruske puäke nanje pras- 
kati. Sad su obkoljeni bili od Cetiri krajov. 
Striz lejtinant, как mu je zapoved bila s 
mirum je napré idei i tak se je med ruse 
rival, как sveder vu drévo. Smirum su po 
áumi iáli. Kak je noC doäla, doäli su na je
den brég. Do vezda je joä lejtinant niti jed 
noga Cloveka né sgubil. Ovdi su med grm- 
jom i med hiljada i biljada rusima preno- 
Cili i ostali su do jutra. V jutro su opet 
dalje iäli, как jim dalko zapovédano bUo i 
odovut mogel je lejtinant Monasterzyska ob- 
Cinu pregiedati. Blizu obcine néje bilo mo- 
guCe iti, jerbo как su iz äume vun doäli, 
od svih krajov su praskale ruske puäke. 
Jako spametno su se morali skitati i skri- 
vati, da su je kozaki né polovili. Kak su 
eim, tarn hodili, nazadnje su za blodili. Kad 
su na 383 brefculjek doöli, na pet korakov 
prednjimi ruski oficir je stal i nekaj je 
xapovédal svojim soldatom. Odmah su se 
doli hitili i bez réCi su Ie2 ali tak, da su 
niti dihati né ufali. Oficir je tak blizu bil, 
da od cigaretlina dim je do Ajih mogel 
dojti.

Vu rukah pekle puäke i ako sa*
mu jedenput sterliju, rusi nebi bili 
Sivi ostali Pet ili deset gardistov ako gori 
skoCi, prestraäeni rusi bi se bili predali. ali 
lejtinant lo néje dopustil i как se potlam 
skazalo, on je imel pravo. Po Casu rusi 
2 mehke ätuke su na brég spavili, od naäih 
gardistov komaj na deset koraCajov. Célé 
vure dugo su ovdi lefcali i me#d tern toga 
rusi sim— tarn su hodili. ali naäe né su 
spazili. Nazadnje su morali probali, da prék 
rusov vdereju i nazat d;mo od idejű Так 
blizu rusov su hodili. da su je Culi, как se 
spominaju, nli vu kmici, né su je spnzili i 
tak su nazat doäli, do Njeszter vode. Ali 
ovdi su se slopram morali Cuditi, jerbo su 
vidli, da naäi su mosta vu zrak spustili i 
ostavili su svoje mesto. Odmah su nekakve 
brvi i blanje skup stukli i na tem su se 
prék vode prevozili. Tridesetäest vur su gla- 
di i 2edni hodili, doklam su vu Nirniow 
obéinu doäli gde su malo kruha i miéka 
dobi!i. Malo su se poCinuli i opet su dalje 
idli. Petdeset vur dugo su hoddi, doklam su 
nazat do regimenta doäli i lejtinant 
mogel prijavu prék dati. Striz lejti
nant niti jednoga Cloveka néje zgubd. 
Za ov vitefcki Cin i za va2 no prijavo dobil 
je soldaőko medaliju, deéke pak su vu zo- 
sebni zapoved' pred célim regimentu poh- 
valili.

Jedna ceta od 68-ga regimenta.
Novembra prve dane srbi od Sabaca na 
poldan su vu jaki pozieijah Ie2 ali. Vnogo 
krvi se je preljalo, doklam su naäi odovut 
erbe pregnali. Vu ovi bitkah jedenput od 
ezolnoCkoga 68 ga regimenta jedna Ceta po 
noCi na älurmu je morala iti. Srbi su je 
spazili i od dva krajov silnim ognjum su 
je /astavili. Sad, kad je samo moguCe b Io, 
ovdi su se zakopali i poCeli su i oni stré- 
lati. Vu najhujä.m poloäaju je Biró Ádám 
etrafcameäter bil svojom Cetum. Bíró je i 
satn vu dvé mesti bil plezérani. Ali viteäki 
etra2 ameäb*r i na du2 e je vu ognju ostal i 
batrivil svoje ljudi.

Kuglje su létale как dé2dj i vnogo su

mrtvi doli opali, ali koji su 2 ivi ostali oni 
né su äteli odvinuti, neg branili su od désne 
strani célo kompaniju. Plezérani stra2 nmeä- 
ter sam ide napré, da previzitéra, как sto
jiju srbi. Medtem toga dobil je tretju kuglju 
i Cisto blizu srbov je doli opal.

Sad je Kurucz Elek firer zel prék ko- 
mandu. I on ravno tak, как i viteäki stra- 
2ameäter, batrivil je svoje ljudi i dalje su 
strélali, barem su veC jako prerédjeni bili. 
Vura za vurum mine, deCki su gladni i 
2edni, ali joä neCeju odvinuti. Doäla je zorja, 
ali bilka joä du2e traja. Ova mala Ceta joä 
brani désno stran kompanije. Pomenje se 
Cuje strélanje, cd vite2ke Cete veC зи vnogi 
zanavék zaspali. Kad su za dugo vréme po- 
moC dobil1, od ove Cele zadnji osem gar
distov joä je vojuvalo. Trideset vur je ova 
mala cet i vojuvala podjednoma i branila 
désno krilo célé kompanije proti joä dvaput 
tulikänim srbom. Biró stra2ameätra i Kurucz 
firera sa zlatom medalijom su nagradili.

— Nas kralj. Naä dober i muder 
iknlj svöko leto je vu Gornii anstriji, vu 
lsch zvanoui top!;cami letuval. Kralj je sad

odluCil, da letos nebude vu toplice iáéi neg 
vu BeCu ostane, da smirum more taborske 
posle zveräavati i obavljati. NeCe dalko biti 
od soldaCkoga zapovedniCtva, koje mu svaki 
dan i najmenjáe stvari prejavi.

— Dvanajst dececi. Ravno tak, как 
i Ceterdesetosmoga leta, mala deca hoCeju 
vu tabor iti i za domovinu vojuvati. Sad, 
как i onda iz äkolskih klup su poskakali, 
da se za soldate prijaviju. Iz Budimpeäta 
vnogo deCecov je skocilo na bojno polje. 
SoldaCko zapovednictvo decu nazat poále к 
roditeljom. Prvi Coport je veC doäel vu Bu
dapest. SoldaCko zapovednictvo dvanajst de
Cecov je nazat poslalo к roditeljom.

— Kuliko penez poslemo zarob- 
Ijenikom? Iz Svajca javiju, da su marciuá 
mesecu vu Magjarskim zarobljenim rusom 
iz Ruskoga 114 hiljada 240 frankov su 
poslali. Iz Ausztria-Magjarskoga pak takod- 
jer ov mesec vu ruskim zarobljenim poslali 
su 323 hiljada 279 frankov. Od decembra 
meseca iz Ruskoga poslali su 291 hiljada 
374 frankov, iz Ausztria Magjarskoga pak 
vu Rusko 653 hiljada 484 frankov. Iz Fran- 
cuzkoga poslali su vu Nemäkoj zarobljenim 
irancuzom marciuäa meseca 2 miljun 451 
hiljada 787 frankov. Iz Nemákoga vu Fran- 
cuzko pak su 464 hiljada 153 frankov poslali.

— Deset milljunov su dimo pos
lali iz tabora. Naäi soldati, koji tak vi- 
te2ki vojujeju na bojnom polju, neCeju se 
spozabiti svrho svojih, koji doma vu tak 
veliki dragoCi 2 iviju. Znamo dobro, da do- 
maj su jako potrébni penezi i ravno zato 
pjäilaju naäi vitézi dimo, drugoC рак i tak 
nemoreju potroäiti na bojnom polju. Как 
sluäbeno javiju februara meseca 1 1  milljun 
42 hiljada 854 korun su naäi deCki poslali 
iz bojnoga polja. Ove milljune s krvjom su 
zaslu2 ili naäi vitézi i zasegurno biagoslovni 
budeju, jerbo mi doma ost&juCi boga ino- 
limo za sve one, koji su na bojnom polju.

— Dosli smu do San vode. Ma
juäa 14 ga doäla je prijava, da József Fer
dinand äerega prve Cete okolo Jaroslava 
doSle su do San vode. Nadhercega äereg 
slavno ide napré na ishod, sveposud tira 
pred aobom rostrganoga tretjega ruskoga 
äerega. Vu Rusko-Polskim naái áeregi veó 
su prék stupili Nida vodu i proganjaju pred 
sobom ruse, koji na céli liniji retiréraju. 
Ju2 no krilo sveiikom silum tira ruse, koji 
proti Przemyslu bejaiju. Svaki dan viáe i 
viáe zarobljemkov i viáe munieije zadobimu. 
Poleg najnoveáe prijave do vezda vu ovi 
bitki prijeli smu 143 hiljada rusov, zadobili 
smu sto álukov i tristo 60 maáinpuákih.

— Od Tarnova, do Dunajeca. Na 
dunajeckim fronttu su stali naäi i nemäki 
regimenti áest mesecov i tak su se ovdi 
nastanili, как dabi viáe lét átéli tu ostali.

Célé äume su sfondali, jerbo svi de- 
kungi iz dréva su bili napravleni. Na 419. 
brézuljko su najvatniäe ruske puzieije bile. 
Ruski dekungi su puno slabeái bili, как 
naäi i stoga smu vidli i znali, da tu su veC 
né ruski reguláéi bli, neg stari gardisti, 
koji joä neznaju tak äance i dekunge de- 
lati, как oni koji liniju slu2 iju. Ove dekun
ge su tirolCani zadobili. Ovdi né smu imali 
veliki sgubiCek, jerbo samu nekoji grob je 
videti. Trideset i pol centimeterni ätuki su 
céloga brega s orali. Majuäa 3 -ga je bila 
naj silneäa äturma. Ov dan su rusi pobegli 
iz 419 ga i 269 ga brega i stém je Tarnov 
пай bil. Ovdi smu sbili 165, 166 167, 168, 
174, i 132 gi ruski regiment.
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— Od Uzsoka na ishod. Prijava je 
doála, da od Uzsoka na ishod céla ruska 
linija se nazat vleöe. Szurmay magjarski i 
Linsingen nemáki generali s célim Seregom 
su se na ruse navalili, koji su presiljeni 
bili na céli liniji pobeéti. Rusi 2urno se vle- 
éeju nazat i nádi smirum su njim za hrb- 
tom i nigdi njim nedaju poCinka i mir. Na- 
Se i nemSke éete podjednoma vnogo rusov 
poloviju i nezmerno municije zadobiju. Rusi 
nigdi su né moguéni se zastaviti, neg nep- 
restalno dalje retiréraju.

— Taljani. Zadnje dane velike bűne 
su bile vu taljanskim. Tefcaki i socialisti se 
buniju i zahtévaju od kormana, da naj mi- 
ren bude i naj se nepusti vü boj, jerbo 
Taljanski orsag lehko viée sgubi, ako se vu 
boj pusti, как dobiti more. Sveposut se takvi 
glasi éujeju, da Taljanska zemlja ako mirna 
ostane vise more dobiti, как sbojom. Tal
janski veliki banki opominaju sveone nemSke 
i ausztria magjarske podloínike koji po tál- 
janskih bankov peneze imaju, da naj se ne 
plaSiju, jerbo Taljanska zemlja mirna i ne- 
utralna bude ostala, как je i do vezda bila. 
Dán na dán velike konferencije su vu Rimu. 
Mi takodjer tak misiimu, da Taljanska ne- 
bude proti nam isla. Ministerium i kralj 
mira hoéeju i 9amu jedna mala partija kriéi 
i zija, da vezda je doála prilika, da Taljanska 
zemlja sve onu zadobi, kaj je negda izgu- 
bila, najmre pák Trieela i Dalmaciju. Od 
naSe strani pripravni emu na sve i taljansko 
granicu dobro smu bezecili.

— Vu Tarnovu. Tarnovski kapitan i 
svi drugi éinovniki nazat su doSli i prék 
su véé zeli svoju prveSu slutbu. Vu Domb- 
rovu i Robice oböine za nekoji dán takodjer 
nazat dojdeju sluíbeniki. Rusi na Dunajec 
vodi jeden krasen most su vu zrak pustili, 
sad nádi 2urno su poéeli mosta nazat delati, 
kojega za kratko vréme sgotovili budo. íz 
varaáa bez svakoga reda su pobegli rusi i 
svega stroáka i municiju эй vu varaáu os- 
tavili i samu nekaj malo su bili moguéni 
sobom odpeljati. Rusi, kojimje Dragomirow 
general bil zapovednik, na tri strani su se 
rezbejíali. Jedni proti Scucin, drugi pák 
proti L'siagora i Debica varasom. Rusi su 
tak objqéili Tarnova, da su mislili, da nádi 
uigdar ovu mestu nebudo mogli zadobiti 
svrho toga tak su se vu varadu nastanili, 
как da nigdar nebi nakanili vide gt ostaviti. 
Как su nádi blifcnje brege zadobili i odonut 
ruse pregnali, Tarnova su rusi odmah ostaviti.

— Proti Przemyslu. Conrad nad 
glasoviten general tak izversten piám je 
napravil, poleg kojega savezni deregi mo- 
guCni su bili vu Zapadni-Galiciji ruske Se
rege spotrti. Ovomu plamu moremu zahvaliti, 
da su nádi i nemdki deregi tretji i osmi 
ru9ki Sereg vnidtili.

Réz svakoga reda divju bejfciju rusi 
proti Jaroszlau, Przemysl i Chirowu. Nádi i 
nemdki regimenti smirum su za njimi i pro* 
ganjaju je pred sobom. József-Ferdinanda 
dereg prék je stupil Dolnju Visloku i zavzel 
je Rzeszowot, Dinov, Szánok i L'szkó, dakle 
óva mesta su opet nam vu ruke dodla.

Od potlam, как je Przemysl propal, 
sad je pervié dodel vu slufcbeno prijavu. Na- 
pokam ruski Sereg pod Przemysl Zűri, da 
se tam dalje brani. Ovdi za San vodi imaju 
jód jedno liniju rusi iz célé Galicije. gde se 
тогещ  zastaviti i jeden Саэ braniti.

Как na vari canjgari sve tak toCno ide 
i stoga se vidi, kakov Senialni piám je nap
ravil Conrad. Kad smu bitku na dunajec

bialai frontu zadobili i proti gorlici ruskoga 
fronta predrli, как stréla su se Boroevics 
Generala Seregi na ruse hitili i sjednim je» 
dinim vudarcom su se iz Magjarske zemlje 
vun pomeli. Kad je Mackensen i Boroevics 
strahovitno pokal tretji i jeden dél 8-ga 
ruskoga Serega, génül se je naS drugi dereg 
i med Lupkov i Uzsoku je pretiral-neprija- 
telja. Denes Höfer véé i to javi, da ruska 
linija od Uzsoka na ishod takodjer se veC 
nide. Nemdki i nádi Seregi ovdi na céli liniji 
su poéeli vdirati na ruse. Nepriatelj pák 
okolo Turka, Orava i Opor dolini ее véé 
poéel nazat vleéti. Dakle i od ovoga kraja 
samu dobre glase Cujemo i znamo da niti 

I ovdi nebudo rusi mogli se derátati. Rusi 9U 
tak Sírom rezbiti, da nemoreju med Seregi 
nikakov savez im&ti i poleg toga jeden Sereg 
nezna za drngoga, kaj déla i gde je. Nadalje 
pák se je i Danklov Sereg génül i straho
vitno teSCi ruse proti San i Visztuli. Céli 
ruski Sereg je tak obkoljeni, da nikul, ni* 
kam nemore.

— Dar u boju oslepenim soldatim.
U kisszabadkai nolariudkim okrugu su za 
one soldate, koji su u boju oslépili 144 ko
run 20 fillére skupa brali, koju svotu su 
véé na odredjeno mesto poslali. Vodja 9vim 
dobroduSnim darovnikim ljubezno zahvalu 
izjavi.

— Bombardíraju Dünkirchena.
Opet znova su poéeli nemei Dünkirchena 
bombardirati i stém strahoviten kvar délaju 
vu varaSu. Takodjer i Bergucs varas vnogo 
terpi od bombardiranje. Sedem granatov :e vu : 
varas opalo i deeet hi2 su poruáili. Jeden! 
gránát na serdin pijaca je opal doli i na 
stotine ljudstva spoklal iii pák plezéral. Ober 
varaSov smirum je némáké aeroplane videti, 
как sim, tam lééeju.

— Potoplena ladja. Falábán zvana 
ladja vu Kamerun je bila poslana. Na od 
prtim morju doála je jedna nemSka podvo 
dóm plivajuéa ladja i storpedom je potopila 
Falábán zvano englezku ladju. Na ladji su

I sto englezki oficiri bili, koji su takodjer vuj 
I Kamerun Steli ifi. Svi su vu morje se, 
' vtopili.

— Protulétna sétva. Jeden novinar 
pohodil je one obéine, kője su kre Dunaje- 
ca i tijam je do Zaklicynga doSel, do Taro- 
ve céla okolica je naáa. Vu obéinah stra
hoviten kvar je napravil boj. skorom sve 
hi2e su sporuáene. Husi se né s milujeju 
oböinam, neg tak dugó je strélaju, doklam1 
sve poruáiju ili poSgeju. Zanemito je to, da! 
stanovniki niti vu najvekáem strélanjo su 
né pobegli. Najviáe poljodelavca odluéilo je, 
da do zadnjega ostane na svoji zemlji. Как
i vu mirnim vremenu na polju orjeju i 
séjaju i nikaj se sa bojom ne briniju.

Soldréko glavno zapovedniétvo dopus- 
tilo je, da svakojaéki soldati pomagaju sta- 
novnikom vu polju, Od tréna su konje do- 
bili i s tóm pomoéjom vredo su soraii zem
lje i sve posejali. Negda med vremenom | 
doleti jeden ruski aeroplan, ali naSi átuki 
ga odmah pretiraju. Soldati i mu2i nikaj se 
ne briniju slrahovitnem etrélanjom, neg 
marljivo obdelavaju polje kre Dunajeca. 
Negdi-negdi je grobe videti na serdin oral- 
nice. Lentovice obőinu i vezda joá dán i 
nőé strélaju rusi. Itak zato ^tanovnikov vek- 
áa stran je vu obőini ostala. Obéina je véé 
s rahovitno postrélana. Na ovi okolici se 
vidi, как bezduáno délaju rusi.

— Joffre je prepái. Iz Lugano ja- 
viju, da neátere taljanske novine tak piáeju,

da Joffre general, za radi toga, kaj se nije 
mu njegva offenzive poálo za rukom, osta- 
vi francuzko vojsko i mesto njega Foch 
general bude glavni zapovednik, iliti gene
ralissimus.

— Samo odprte karte. Onim sol
datim, koji su u Ruski vu suSanstva doSli, 
samo odprte karte slobodno poSiljati, jer 
ruska cenzúra liste ali nazaj poSilja, ali pák 
odmetne

Nekaj za kratek éas.
V jednoj obéini su prebijali plakate, 

oglase, da se poéel sabor. — A ljudi mar
ljivo éisaju, kaj je opet novoga.

CujeS Sogor — véli jeden zmed o- 
vih —  kakáega glasa je postal ruski car 
naáemu kralju. Poslal mu je jedno vreée 
maka stim glasom : VidiS Ferenc Józska, 
tuliko soldatov imam, kuliko je maka je  
vreéi.

Morebiti — véli drugi. A jeli znas. kak- 
Sega odgovora je dal Ferenc Jóska na to 
ruskomu cam ? —  Poslal mu je pol vreée 
tuéenoga papriáa stim glasom : Na, car Ni- 
kula, tu ti poSiljam zb svoj mák najjakSu 
papriku. Pokoátaj ga i odmah buá znal, 
kakáé soldate imam.

í z  tabo
Jezero devetsto stirinajstog Ijeta,
Po célom orsag и bila zalost vei ka.

Augusta meseca tabora vudiili,
Vec su srbi v nasoj domovini bili.

Oficiri nasi su se spominali 
Kak je  budu пи ter v Savu natirali.

Sava, Drina nasa i srbska granica,
Po njoj pi a va sama ta srbska krvcica.

Granati, srapneli su nje sprevajali,
Z nase domovine vun j e  pretirali.

„Replani“ po zrak и sim, tam su letali,
Ki su za nje posud navek dobro znali.

Sahara varasa srbi okincili,
Magjari i nemei njega predobili.

Magjaru i nemeu Sabac v ruke dosel, 
Srbski kralj se ja  ко zalostiti poéel.

Srbski stuki mali s voli dope 1 jani,
S nasimi granati sirom reztirani.

Na Jagodi srbi triput presigali,
Da ju nadu svabi nikak odpustili.

Nasi zmehki stuki gori na planini,
Ki su se glasili po céloj Srbiji.

Srbi su pobegli v Krupa varas mali,
Niti ondi vise mesta nisu meli.

Gori na planini dekungi skopani,
Vu r.jih samt mrtvi srbi su lezali.

Stavi otec, majka svoju domovinu,
Pak pobegni dalje vu novu Srbiju.

Denes pak su srbi vu velkoj talosti,
Niti sam kralj tuzen, nemre jim pomoci.

Ovu pesem hocem ja  vam izpisati,
Srbi vec nemrej и tabora driati.

Dragi Medjimurci sad ovak stojimo, 
Srbska vojske se véé nikaj nebojimo.

S Bogom mi ostante medjimurci dragi,
Da z tabora demo, svi si bumo radi.

Vu taboru. N ó rá k  Rókm a tizedes
iz DékAnyfalva.
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