
A hü szövetség diadala.
Miután Galicia fővárosa hosszú hóna

pokig idegen uralom alatt nyögött, most a 
felszabadulás örömei mosolyognak reá.

A szövetséges magyar, osztrák és né
met hadak tomboló viharként söpörték el 
az ellenséget. Az újkori erődítési művészet 
minden eszközével hatalmas védővárrá ala
kította át az orosz Galíciát, egyik védelmi 
vonalat a másik mögé építette ki és ezekre 
beláthatatlan sokasága katonatömegeket vo 
nultalott fel. Az igy létesült erődítéseket az 
oroszok és szövetségeseik teljesen bevehe- 
tetleneknek tartottak. Galíciát örök időre 
orosz területnek tekintették és ennek a je
léül a »kormányzási művészete mindama 
kényszerintézkedéseit alkalmaztak, amelyek 
után ott, ahol annak gyakorlására alkalom 
nyiII, a kíméletlenség legmélyebb nyomai 
maradtak.

De amint megérett a helyzet, felderüli 
a nap, amelyen léket ütöttek az oroszok 
galíciai erősségén. £ naptól kezdve feltar- 
tóztathatlanul előretörtek a szövetséges ha
dak. Csapás csapás ulán érte az oroszokat, 
elfoglaltuk Przemyslt és ma már Lemberg 
is megint a miénk.

A haditényeknek ama nagyszerűségét, 
melyet a zseniális vezetésnek és a csapatok 
bámulatos vitézségének és kitartásának kö
szönhetünk, m . itlhonmaradottak ez idő 
szerint még csak sejthetjük, de érdeme sze
rinti teljességében még át nem tekinthetjük.

Csak amikor meg fogjuk ismerni annak 
a hatalmas hadiszinjátéknak a részleteit, 
amely Galícia területén május elejétől le

zajlott, fog elénk tárulni védelmi harcunk 
képe teljes, impozáns nagyszerűségében. Ak
kor majd nyilvánvalóvá lesz, mit teljesített 
a fölényes hadvezetés a legválságosabb, leg
nehezebb helyzetben és még ragyogóbb szí
nekben fog csapataink hősiessége és halált- 
megvető odaadása tündökölni, bámulandó 
glór ájául Németország és Ausztria Magyar- 
ország hűséges, szívbeli fegyverbarátságának.

Fölüimulhatlanul állotta meg Galíciában 
ez a vérszövetség legkeményebb próbáját. 
Németország és Ausztria Magyarország szö
vetsége, népeik együvétartozásának érzése 
erősebb, szilárdabb ma, mint valaha volt

Ez a szeltem fogja a szövetségeseket 
ezentúl is diadalról diadalra vinni abban a 
harcban, melyet a saját szabadságukért és 
jövőjükért, de egyúttal az európai művelt
ségért és erkölc3iségért kénytelenek végig
küzdeni.

A Hadsegélyezö Hivatal feladatairól. :
A háborús jótékonysági intézmények 

homlokterében kétségkívül a magyar királyi 
houv. ministerium a»íu> felállított Hadsegé 
lyező Hivatal áll, a mely mindjárt a háború 
kitörése után a király parancsára létesüli, 
hogy központi szerve legyen Magyarország 
területén az önkéntes segélynyújtásnak és 
irányítója a jótékonysági cselekvéseknek.

Miután a háború ez alkalmi alakulásra 
rendkívüli kötelessé.-eket hárít, az elenged
hetetlen együttműködés érdekében szükséges, 
hogy a társadalom figyelmét ismételten reá 
tereljük a Hadsegélyező Hivatalra.

A Hivatal tevékenységi és működési 
köre főbb vonásaiban az, hogy alapot gyűjt

a katonák özvegyei és árvái, valamint a 
rokkantak részére, segíti a harctéren küzdő 
Katonákat és eljuttatja hozzájuk az áldozat
kész közönség szeretetadományait, ruhane- 
müeket oszt ki a rokkantaknak, a katonai 
özvegyeknek és árváknak és minden téren 
segítője, gyámolítója a háború szerencsélie- 
neínek.

A Hivatal állal kezelt jótékonysági ala
pok összege már meghaladja a két milliót, 
természetbeni gyűjtésének eredménye pedig 
a három millió koronát.

A direkt gyűjtéseken kívül a Hivatal 
céljainak szolgálatában állanak :

1. A Magyar Nők Korona Alapja, mely
nek tagja lehet minden magyar asszony és 
leány, a ki legalább egy koronát fizet az 
alap pénztárába. A teljes bevétel, mint a 
többi gyűjtésektől elkülönülő alap, a katonai 
özvegyeké és árváké

2. A Nemzeti áldozatkészség szobrának 
alapzatára é9 a lovas alak páncélzatára il
lesztendő bronzlemezek jövedelme felerész
ben az özvegyeké és árváké, felerészben a 
rokkant katonáké. Ezt az actiót a Gyors 
Segély Auguszta Alappal együttesen viszi 
keresztül a Hadsegélyező Hivatal.

3. Az alakulóban lévő Hadsegélyező 
Szövetségbe beléphet mindenki, aki öt éven 
keresztül évi egy korona tagsági díj fizeté
sére vállal kötelezettséget. Ennek a szövet
ségnek teljes jövedelme felerészben az öz
vegyeké és árváké, felerészben a rokkantaké.

4 Családi- és egyéb gyűjtőperselyeket 
hozott forgalomba a Hivatal; a családi per
selyek 40 fillér árban a Hadsegélyező Hi
vatalnál, (Képviselőház) rendelhetők meg. A

Éjjeli kaland.
Irta: Cyarmati József.

A beláthatatlan sűrű ködön csak itt ott szű
rődik át egy-egy kis napsugár, hogy utolsó búcsút 
intve az elárvult földnek, eltűnjön a fehéren tar- 
kázott sötét fenyves mögött.

Az ég szürke felhői beleolvadnak a körülöt
tünk szétterpeszkedó sűrű ködbe s elmosódik a 
határvonal, mely eddig szétválasztotta őket.

Lassan botorkálunk előbbre, mint a vak. 
Szemeink gyengék ahoz, hogy valamit láthassunk.

Fejünk fölött csendes suhogással szelik a 
nedves levegőt, —  a nappali kóborlásaikból haza 
igyekvő —  varjak és zajos zuhanással foglalják 
el helyüket a Visztula partján magasra nőtt berek
fák havas ágain. Szárnyaik csapkodásával leverik 
a körülöttük szerte szét ágazó gályákról a fagyos 
havat, amelyek mint sok ezer üvegdarab, zörögve 
hullanak le az alattuk lustán meghúzódó fűzbok
rokra és magukkal rántják a sima vesszőkre ra
gadt zúzmarát is, hogy aztán elvesszenek az egész 
tájat betöltő nagy szürkeségbe.

Még egyik-másik izeg mozog, szárnyát lib- 
bentve eligazodik, s akkor elcsendesedik minden, 
s beáll a néma, vak éjszaka.

Kimért, zajtalan léptekkel negyek embereim
mel a sűrű bozót között, hogy elérjem rende tetési 
helyemet. A feldvárta No. 3-hoz kell jutnunk, o t t1 
teljesítünk az éjjel őrszolgálatot.

Minél közelebb érünk a kijelölt helyhez, a n -j

nál jobban meggyorsítjuk lépteinket, mig végre 
egy ugrással bent termünk a fedezékben, s elfog
laljuk helyünket.

A viz magas partjába ásott gödrök kitünően 
megvédenék bennünket az ellenség golyóitól.

Holdvilágos éjjelen messze ellátni a túlsó 
oldalon elterülő nagy síkságra, ma azonban a par
ton elterülő füzes körvonalait sem láthatjuk.

A Dunajec, amelynek itt a torkolata, zajos 
zörgéssel viszi kásás jégtábláit a Visztulába, ame
lyek a többi úszó jégdarabokkal összeütődve oly 
különös hangot adnak, mintha száz meg száz csó 
nakot kétszer annyi erővel hajtanának.

Kísérteties, izgató á hang, amint egymást 
koptatva súrolják vagy egymás hátára csúsznak.

Kiosztom embereimet. Amig hat pihenni fog, 
addig hat figyel. Kiadom a parancsot. Ébren fi
gyelni. Szem és fül nyitva legyen! Bármilyen kis 
gyanús neszt hallanak, azt azonnal közöljék velem.

Behúzódom kis födött deknngomba s pihenni 
térek. Fáradt tagjaim hamar elernyednek, s bár 
lecsukom ezemeimet, azért nem alszom, csak olyan 
félálomban vagyok. Hallom a vizen úszó jégtáblák 
sercegését, zörgését is . . .  .

Kábultságornból fölébredek és megnézem órá
mat. T íz óra felé jár az idő.

Fölkeltem embereimet, hogy fölcseréljék azo
kat, kik eddig őrt állottak. Azután ismét lefekszem.

Kis ideig még hallom a jég zaját, de mindig 
halkabban, mindig homályosabban. Végre erőt vesz 
rajtam az álom és elalszom.

Mélyen alhaltam. Azt álmodtam, hogy valaki 
beszél hozzám, rázogat. Egyszer csak erős fény I verődik szemembe, imly azonnal kiveszi szemem
ből az álmot és ott látom magam előtt egyik em- 

I beremet villamos lámpámmal kezében.
Lelkendezve jelenti, hogy a túlsó parton gya

nús fekete árnyakat látott mozogni. Sus* gó hangok 
és a fegyver zörgése is áthallatszik.

Alvó embereimet mind felköltöm 9 lélekzet 
visszafojtva figyelek a jelzett irányban.

Fekete árnyak még mozognak a túlsó partont 
de egy fekete tömeg már a viz közepén jön, las
san, csendben a jégtáblák között, mindig közelebb 
és közelebb a mi partunkhoz.

Bár úgy látszik, mintha ey nagy fatörzs lenne, 
azért tudjuk, hogy az egy csónak és hogy abban 

j ellenség van.
Embereimnek meghagyom, hogy csak akkor 

< lőjenek, ha parancsolom.
Már elindult a másik fekete tömeg is a túlsó 

partról, s már majdnem parancsot adtam, hogy 
»tüzelj«, mikor irtózatos dördülés ha'latszik.

A viz nagy kavargással háborog és a szerte 
hulló jég és fadarabok között véres emberi cafatok 
vágódnak szét körülöttünk a parton.

A vízpartja aknákkal volt megrakva, s a 
szerencsétlenek arra futottak rá.

A nagy dördülésre a másik csónakban ülők 
is elvesztették fejüket s a gazda né kUfi csónakot 
a jégtáblák magukkal cipelték.

Tüzelj! kiáltottam, s mire észbe kaphattak
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befolyó összegek fele az özvegyeké és ár
váké, fele pedig a rokkantaké.

5. Elfogad és gyűjt minden fajta pót
ruházatot és felszerelési tárgyakat a harc
téren lévő csapatok részére.

6. Forgalomba hoz jelvényeket, emlék
érmeket, emléklapokat, csataképes levelező
lapokat, egyéb mű-, dísz- és használati tár
gyakat, melyek a Hadsegélyező Hivatal jel
vény-, emlékérmével diszítvék. Mindezek jö
vedelme a2 özvegy- és árva-alapé.

7. Gyűjt férfiruházati tárgyakat a ka
tonai kötelékből elbocsájtott rokkantak ré
szére. Női- és gyermekruhát a katonák öz
vegyei és árvái számára.

8. Elfogad készpénzt, arany-, ezüst- és 
egyéb értéktárgyat, képpt, szobrot, stb. az 
özvegy- és árva-alap javára.

A közönség forduljon bizalommal es 
szeretettel minden hadsegélyező ügyben a 
Hadsegélyező Hivatalhoz, mely a legnagyobb 
készséggel és díjtalanul ad tanácsot é3 fel
világosítást.

Épen a kielégítésre váró igények nagy 
mérve indokolja, hogy a Hivatal fejlődő 
alapjai a társadalom állandó jóindulatára 
és támogatására szorulnak.

A Hadsegélyező Hivatal vezetősége a 
Képviselőház palotájában van. Átvételi kü
lönítménye és nagy raktára Budapesten, 
Váci-utca 38. szám alatt található és ide 
cimzendők az élelmi- és élvezeti cikkeket, 
ruhanemüeket, stb. tartalmazó csomagok, 
ládák. A pénzküldemény.eket a Hivatal pénz
tára (a Képviselőház földszintjén) veszi át. 
A gyűjtő- és propaganda osztály (Képviselő
ház, földszint) az összes jelvényekre és egyéb 
kiadványokra vonatkozólag szívesen szolgál 
szóval vagy írásban útbaigazítással. Ugyanitt 
van a Nemzeti áldozatkészség szobrának 
végrehajtóbizottsága i9.

A háború.
Lemberg visszafoglalása óta a sikerek 

egész sorozata kiséri fegyvereinket. Az orosz 
mindenfelé általános visszavonulóban van 
önként értetődik azonban, hogy kitünően 
végrehajtott visszavonulása közben a kiépí
tett védelmi vonalakat kihasználja, hogy az

volna, arra már a sülyedő csónakból csak halál- 
hörgés hallatszott, amely néhány perc alatt el
csendesedett a jégtáblák alatt.

Lődözé9ünkre figyelmesek lettek a faluban 
pihenő csapataink is és erősítést küldtek ; de mikor 
azok oda érkeztek, akkor már csak élményeinket 
mondhattuk el nekik, mert dolguk nem akadt.

Az éj többi része csendben telt el.
Reggel a nap világánál még négy darab csó

nakot láttunk a túlsó parton, nyilván az ellenség 
felejtette ott az éjjel.

Mert át nem tudtuk hozni, hát néhány lövés
sel kilyukgattuk,hogy egyhamar ne használhassák.

Csapataink nyugalmát most már mi sem ve
szélyeztette, de bezzeg megzavarták a mi nappali 
pihenésünket.

Ugyanis módfelett bánthatta az oroszokat az 
éjjeli kudarc, mert oly iszonyú gránát és srapnell 
esőt zúdítottak ránk, hogy még fülünket sem dug
hattuk ki a födőzékből.

Nagy óvatosságunk dacára még is áldozatot 
követelt éjjeli kalandunk.

Panaszos, boszús bőgéssel vágódott egy nagy 
gránát a partnak, s azt bedöntve, a föld alá te
metett három baj társamat, köztük egyik legkedve
sebb kollegámat Pálfi Ferenc székesfehérvári ta
nítót.

Oly nagy tömeg földet dobott rájuk, hogy 
kiásásukra gondolni sem lehetett.

Megkönnyeztük őket, azután pedig tovább 
figyeltük az ellenséges partott.

előrenyomuló szövetségeseket feltartsa. Így 
a Dnjeszter, majd a Bug és San szolgáltak 
erre. De hiábavaló volt a szívós ellenállás, 
katonáink mesésen harcolnak s a kitűnő 
tüzérség támogatásával egymásután veszítik 
el pozícióikat az oroszok. A legkeményebb 
küzdelem folyt Guila Lipánál s a Tanév 
lapályon, de az oroszok itt sem boldogultak. 
Seregeink már saját földjükön üldözik őket 
Lublin és lvangorod felé. Veszteségeik óriá
siak. A magyar osztrák főparancsnokság je
lentése szerint Galíciában junius havában 
csapataink összesen 521 orosz lisztet és 
194000 főnyi legénységet foglak el s 93 
ágyút, 364 géppuskát, 78 lőszer és 100 tá
bori vasúti kocsit stb. zsákmányoltak.

Az északi harctéren nagyobb esemény 
nem történt a múlt héten, de Hindenburg 
északi és Makensen galíciai operációinak az 
a törekvése, hogy seregeik egyesüljenek s 
igy nagy erővel Varsót megtámadják.

A francia harctéren álló harcok folynak. 
Mmdenik fél iszonyú küzdelmekkel igyekszik 
pozícióit megtartani s ha előrenyomulásról 
van szó, ez csak egy-két lövészárok elfog
lalására szorítkozik.

Az olasz harctéren csúfos kudarcok 
érik a hítszegő ellenséget. Az olaszok lehe
tetlen feladatra vállalkoztak, mikor kitünően 
kiépített védelmi állásaink bevételére töre
kednek. A Plava, Sagrado, Monfalcone, Selz 
mellett lefolyt sikertelen véres harcok me
sélnek az Isonzó védelmi vonal s a Karin- 
tiai határ bevehetetlenségéről. Monte Corich 
lejtőit az olasz holttestek ezrei borítják. A 
6 heti sikertelen harcok folytán az olaszok 
uj haditervet készítenek.

Az olaszok azonban Afrikában is érzik 
hftszegésök következményeit. Lybia sikjain 
nagy vereséget szenvedtek. Visszavonulásuk 
közben 1600 halottat veszítettek s 3—4000 
főnyi sebesültet hagytak hátra a győztes 
arabok kezeiben, és rengeteg muníciót és 
fegyvert is veszítettek

A Dardanelláknál sem produkálnak 
semmit az antant seregei. S ezért most 
újabb, döntő támadásra készülnek, miután 
Ari Burnunál és Sedil Bahrnál jelentékeny 
vereséget szenvedtek.

Mig Görögország, Bulgária és Románia 
puhitása folyik az antant érdekében, Szerbia 
és Montenegró is hősködik. Kihasználják az 
állapotokat s hódítanak Albániában. Skutari 
is már a montenegróiak birtokában van, 
ahol a nagy garral és sok hűhóval beren
dezkedett a montenegrói nagyhatalom.

K Ü L Ö N F É L É K .
Csatakép.

— vízió —
A képzeletnek szárnyain,
Ott vagyok a csaták terén,
Hallom az ágyuk zúgását 
S látom a küzdők futását.
Ki előre . . .  Ki meg hátra . . .
Futók után ront a bá tra - - - - -
Recseg, ropog a puskaszó 
S röpül sok százezer golyó. —
Száguldó paripák vadul 
Vágtatnak szét, gazdátlanul —
Amott kardok lénye csillan 
S ahogy lesújt, tűsként villan.

A tér sebesülttel tele,
Átgázol rajta ellene,
Esdő kezek, hangok szerte: 
rPajtás! még egy golyót ideIй , . .
Nyeregbáton álló huszár,
A merre vág biztos halál,

rFiuk! . . er re! .  . Csak előre! 
Édes hazánk védelmére*  . . . .
Rögös, árkos területen,
Törött ágyutengelyeken,
Sánta, béna sebesültek 
Fegyvertelen menekülnek.- - - - - -
Amott zászló lobog fennen, 
Gyönyörű szép hármas színben, 
A golyó is megkíméli,
A rSzüzanyau képe védi. . .
Csitul a z a j. . . .  ágyú hallgat. . .  
Esti szellő ringat, altat,.. .
A pihenő tábor szerte 
Ledől a hófedte földre . . .
Álom szárnyán haza szállnak,
Ami kedves, mindent látnak. . . 
Akáclombos udvarokban 
Lelkűk úszik a mámorban.

Z om bory Gyula.

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXII-ik évfolyam Ill-ik negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

— Gyászmise. Hétfőn, junius 28-án 
volt egy éve, hogy Ferenc Ferdinánd és 
felesége Hohenberg Zsófia hercegasszonyt 
Sarajevóban meggyilkolták. A tragikus ese
mény, mely azóta a félvilágot lángba borí
totta, évforduló napján a magyar nemzet 
kegyeletes érzésekkel emlékezett meg a sa- 
rajevói dráma fejedelmi áldozatairól. Csák
tornyán is egyházi gyászünnepséggel áldoz
tak a mártírhalált halt fejedelimpár emlé
kezetének. Az ünnepélyek a Ferenciek temp
lomában folytak le. Délelőtt félnyolc órakor 
katona mise, s 10 órakor polgári hivatalos 
mise volt, az előbbin a katonakórház tiszti
kara, legénységi állománya s a sebesültek, 
utóbbin a városi hatóságok képviselői vettek 
részt. A katafalk koszorúkkal és virágokkal 
dúsan volt feldíszítve.

—  Hősi halál. A budapesti honvédhely
őrségi kórházból a múlt vasárnap temették 
el Barila Lázár 20. honvédgyalogezredbeli 
dékánfalvi lakos közvftézt.

—  Adomány. A Vöröskeresztegylet Csák
tornyái fiókja a tartalék kórház katonái ré
szére szánt ozsonnamegváltási összege cimén 
150 К-t kapott, melyért az elnökség hálás 
köszönetét nyilvánítja.

—  Sorozás. A 18 évesek sorozása a 
Csáktornyái járásban nem juniue 30-án, ha
nem juliua elsején tartatott. Csáktornya ut
cái ezeken a napokon nagy élénkséget árul
tak el. Egész nap visszhangzott a város a 
sok dalolástól, melyből különösen a baka
nóták váltak ki, melyeket a falusi legény
ség egy része magyarúl énekelt. Úgy látszik 
ezeket a sebesült katonák terjesztették, akik 
mint könnyebb betegek a falvakban töltik 
szabadságukat. A legénység túlnyomó része 
beválott.

—  Értesítő kiosztás. A helybeli állami 
elemi fiú- és leányiskola, mely intézet f. év 
május hó 25-től — junius hó 27-ig kanyaró 
járvány miatt hatóságilag be volt zárva, ta
nulói között az évvégi Értesítő könyvecskék 
a múlt hétfőn lettek az osztálytanítók által 
kiosztva. Ugyanakkor kerültek kiosztásra a 
magyar nyelvi jutalmak is. Jutalmakat kap
tak a Királyi Pál-féle alapítványból: Micek 
István, Horváth Teréz l, Hampamer László, 
Tislarics Katalin II, Magdalenics Frigyes III.
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és Holetics Károly IV. oszt. tanulók (10—10 K); 
Tosáj Mihály, Tislarics Verona I., Gilenkó 
Menyhért, Tosáj Mária IL, Kristofics Antal, 
Kollarics Teréz III. és Szoboscsán Imre IV. 
oszt. tanulók (5—5 K). A Kramaritsféle 
alapítványból díszes magyar imakönyvet 
kaptak: Megla Mária, Gyuránics Katalin III., 
Domitrovics Katalin, Dobranics Erzsébet IV. 
oszt. tanulók. A Vasasztal alapítványból dí
szes magyar imakönyvet kaptak: Sray Teréz 
IV. és Gácsál Matild V. oszt. tanulók. A 
Cvetkovics-íéle alapítványból 10 К jutalmat 
kapott: Stich Ferenc III. oszt. tanuló. A Je- 
ney-féle alapítványból jutalmat nyertek: Ber- 
nát József és Anhalt Margit III. oszt. tanu
lók (5—5 K). Zalavármegye kir. tanfelügye
lősége által küldött 20 К adományból meg
jutalmaztattak : Skrinyár János, Per3zlecz 
Mária I., Hrebák Ferenc és Pintárics Mária
II. oszt. tanulók (5—5 K)

—  Bömbölő Piku. A híressé vált csa
vargó és betörő, Fehér Miklós, fölött, aki 
egy időben Csáktornyán is kocsis volt s 
aki múlt év szeptemberben a harctérről 
megszökött s hónapokon át bujdosva való
ságos réme volt a községeknek, melyek ha
tárában tanyát ütött, múlt héten Pozsony
ban ítéletet hoztak. A katonai bíróság összes 
ténykedéseiért tizenhat havi börtönre ítélte, 
úgy azonban, hogy Nagykanizsára szállítandó, 
ahonnan az első rnenetszázaddal harctérre 
lesz indulandó. A büntetést a háború üli le. 
Bömbölő Pikut beosztották ugyan menet
századba, úgy halljuk azonban, hogy újból 
megszökött, de Alsólendva tájékán elfogták 
s láneraverve Nagykanizsára kisérték.

—  Nincs kolera. Megyei lapok hozták, 
hogy Muraközben koleraesetek merültek 
volna. Többek között Muravidről és Mura 
királyról is írták, hogy ott koleraesetei ál
lapítottak meg. Megnyugtathatjuk azonban a 
közönséget, hogy téves volt a híradás, mert 
nem Murakirályon,, hanem Murabarátiban 
halt meg egy Kávás István nevű földmives 
ázsiai kolerában. A muravidi esetről pedig 
megállapították, hogy nem kolerától szár
mazik. Miután a murabaráti betegséget a 
pozsonyi bakteorológiai intézet is megerősí
tette, az alsólendvai járás hatóságai még 
szigorúbbá tették az óvóintézkedéseket. A 
Murát mindenütt őrök őrzik, mert immár 
biztosra vehető, hogy a folyó vize meg van 
fertőzve. Erre vezethető vissza az is, hogy 
a Murához közel eső községekben az orszá
gos vásárokat, búcsúkat betiltották.

—  Halálozás. Zakál Gyula ügyvéd 79 
éves korában elhunyt Lelenyén. Kiterjedt 
rokonság gyászolja Zakál Henrik csáktor- 
nyai ügyvéd *s bátyját siratja az elhunytban.

—  Előleg a termésre. A kormány el
rendelte, hogy a termelők a f évi termés
ből várható búza, rozs, árpa zab és repce 
terményekre előleget kaphatnak a következő 
feltételek mellett. A ki terményeire előleget 
akar felvenni, annak sürgősen a m. kir. 
postatakarékpénztárnál kell jelentkeznie, mert 
аг utóbbi által kijelö'endő pénzintézetek csak 
folyó évi julius 25 ig adhatnak előleget. Az 
előleg búzánál métermázsánként 20 koronát, 
rozsnál, árpánál, zabnál és repcénél 15 ko
ronát meg nem haladhat. Az előleg fedeze
téül a felvevőnek váltói kell adni. A ter
melő azt a terménymennyiséget, amelyre 
előleget kapott, az előleget nyújtó pénzinté
zetnek kötlevélle! eladásra leköti és azt 
másnak el nem idegenítheti. A ministerium 
gondoskodik a pénzintézetek által megvett

terményeknek a közszükséglet céljaira le
endő átvételéről.

— Drágább a patika. Egyes gyógysze
rek beszerzési árának emelkedése tolytán a 
belügyminiszter módosította a gyógyszerek 
árszabványát A hivatalos lapban megjeleni 
rendelet hangsúlyozza, hogy az újonnan 
megállapított árak csak ideiglenes jellegűek 
és a rendkivüli viszonyok elmúltával intéz
kedni fog az árak uj megállapítása iránt. 
Az ismertebb gyógyszerek közül a benzin-, 
kámfor-, szappan- és kenőcskészítmények 
ára emelkedett.

—  Cséplési eredmények bejelentése. A
cséplési eredmények bejelentése az idén kö
telező lesz. A rendelet szerint, akik az 1915-ik 
évi termésből búzát, rozsot, kétszerest, árpát, 
vagy zabot csépelnek, kötelesek az elcserélt 
gnbonamennyiséget a cséplés helyének elöl
járóságánál, városban a polgármesternél be
jelenteni. A bejelentést a cséplőgép tulajdo
nosa, vagy bérlője tartozik megtenni. A csép 
lések eredményét hetenkint és pedig minden 
vasárnap vagy a cséplés befejezését követő 
napon köteles a tulajdonos vagy a bérlő a 
községi elöljáróságnál bejelenteni s a cséplés 
eredményét naponkint is feljegyezni. — A 
feljegyzések és bejelentések eszközlésére a 
statisztikai hivatal által e célra készített és 
szétküldött feljegyzési és bejelentő lapok 
szolgálnak, melyeket a községi előljárósá 
goknak szigorúan bizalmas irataként kell 
kezelni s az előző hétről beszolgáltatott be
jelentő lapokat zárt borítékban hétfő reggel 
a statisztikai hivatalnak elküldeni. A rende
letnek megszegői két hónapig terjedhető el
zárással és hatszáz koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendők.

—  Kanyarójárvány. Május havában a 
kanyaró Csáktornya területén járványszerü- 
leg fellépvén, Szalmay József járási főszol
gabíró az összes városi elemi iskolákat és 
óvodákat bizonytalan időre bezáratta. A 
járvány azóta megszűnt s igy junius 21) ára 
az iskolák ismét megnyithatók voltak. Az 
előrehaladott idő miatt azonban a tanítást 
nem lehetett folytatni s a tanulókat csak 
az évzáró ünnepélyre rendelték be az is
kolákba.

—  Képesítő vizsgálat. A Csáktornyái
m. kir. áll. elemi népiskolában a szabály 
szerű befejező képesítő vizsgálalot 2 án le
folyt írásbeli vizsgálat után junius 25 és 
26-án tartották meg. A vizsgálatra 3 rendes 
és 1 ismétlő tanítójelölt jelentkezett. A Nagy 
Zsigmond dr. min. biztos elnöklete alatt 
megtartott vizsgálatot mind a 4 jelölt siker
rel letette. Egy jelölt horvát tannyelvű ki
egészítő vizsgálalot is tett s az egyházi 
ének és zenéből is szerzett képesítést. Kilenc 
növendék már korábban kapott oklevelet 
katonai szolgálatuk miatt. Az uj tanítók: 
Gálos Gyula, Mik Károly, Rhosóczy Rezső 
és Török Sándor.

—  Üdítő állomásra adakoztak: Pethő 
Jenőné 20 K, Steinberger Ferencné, Mayer 
Hermánné 10—10 K, Fridrich Emilia 16 К, 
Kozják Márkné (Szászkö) 31 tojás és 6 li
ter tej. kristóíTalvi bíró 10 tojás é9 1 db. 
vaj. Köszönettel az elnökség.

—  Újabb bevonulási hirdetés. A honvé
delmi miniszter idei 8500. számú rendelete 
értelmében mindazok az 1896. évben szü
letett, valamint az 1878 évi január 1-e és 
1890 évi december 31-ike közt, az 1892., 
1893 és 1894 évben született népfelkelésre 
kötelezett, nemkülönben a népfelkelésről,

vagy a hadiszolgáltatásokról szóló törvény 
alapján kirendelt, de ebből a szolgálatból 
időközben elbocsátott egyének, (munkások, 
kocsisok, hajcsárok stb) ha őkel az idei 
népfölkelési bemutatószemlén, vagy utóbe- 
mutalószemlén vizsgálták meg, illetőleg az 
elrendelt bemutató pótszemién újra megvizs
gálták és népfölkelési fegyveres szolgálatra 
alkalmatlanoknak találták őket, amennyiben 
nincsenek névszermt telmentve, az 1915. 
évi julius 15-én a népfölkelési igazolványt 
lapon feltüntetet honvédkiegészítő, illetőleg 
kiegészítési kerületi parancsnokság székhe
lyére népfölkelési tényleges szolgálatra be
vonulni tartoznak. Ez a rendelkezés vonat
kozik mindazokra az 1878. évi január el
seje és 1890 évi december 31-ike, továbbá 
az 1892., 1893. és 1894 években született 
osztrák állampolgárokra is. akiket a magyar 
szent korona országai területén az idei ju
nius 18 és junius 12-ike közölt megtartott 
népfelkelési bemutatószemlén újra megvizs
gállak és népfelkelési fegyveres szolgálatra 
alkalmasnak talállak. Julius 15-én tartoznak 
bevonulni születési évfolyamokra való te
kintet nélkül azok a magyar honosságú 
egyének is, akiket önkéntes belépés folytán 
már besoroztak a közös hadseregbe vagy a 
honvédséghez. Az említett korosztályokhoz 
tartozó hivatásos gépészek és fűtők tényle
ges szolgálatát, amennyiben mezőgazdasági 
gőz- vagy motorgépeknél vannak alkalmazva, 
igazolt alkalmazásuk esetében, az illetékes 
kiegészítő parancsnokság saját kérelmükre 
elhalasztja az idei szeptember 15*ig.

— A »Vasárnapi Újság« folytatja galiczia* 
győzelmes harcainkra vonatkozó fölvételeinek köz
lését. Különös érdeklődésre tarthatnak számot 
ezenkívül a török hareztérre vonatkozó képek, 
valamint azok, amelyek Rákóczi pihenő helyét, 
Zborót mutatják be az oroszok kitakarodása után. 
Bató József festőművész, ki mint tartalékos had
nagy tüntette ki magát a harezokban, igen szép 
hareztéri képet rajzolt. Baksay Sándort, a Vasár
napi Újság régi oszlopos munkatársát nekrológ bú
csúztatja el, két szép képpel. Szépirodalmi olvas
mányok: Szemere György és Strug András regénye, 
stb. Egyéb közlemények. A »Vasárnapi Újság* elő
fizetési ára negyedévre ö l  k o r o n a ,  »Világkróni
k á iva l együtt h a t  k o ro n a . (Budapest, IV. kér., 
Egyetem-utca 4.)

— Önkéntesi kiegészítő vizsga. A hon
védelmi miniszter megengedte, hogy a nép
felkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak 
talált 1897. évben született, tehát a lizen- 
nyolcéves hadkötelesek, ha rendes tanulói 
minőségben látogatták a véderőtörvéuyben 
felsorolt tanintézetek azon évfolyamát, ame
lyiknek az elvégzése az egyévi önkéntesi 
kiegészítő vizsgára bocsátáshoz igényt ad, 
úgy az egyévi önkéntesi kiegészítő vizsgára 
bocsálandók. Az iskolai eredmény a vizs
gára bocsátás elbírálásánál nem mérvadó. 
A vizsgák — a Külügy-Hadügy értesítése 
szerint — julius 5 ével kezdődnek. Ezeken 
a vizsgákon az 1892., 1893 é9 1894 évi 
születésű hadkötelesek is részt vehetnek, ha 
az újólagos bemutató szemlén alkalmasok
nak osztályoztattak.

Szerkesztői üzenet.
Lu k ács  Lajos urnák, tábori posta. Köszön

jük a küldött tárcának való közleményt. Jövő számunk 
hozza. Előbbi tárcáit is közöltok, de nem tudtuk, bová 
küldjük. A tábori posta bélyegzője átütötte posta számát ■ 
igy nem volt cimünk. Isten áldását és sok szerencsét vitéz 
küzdelmükhöz a már ellenséges területen! Üdvözlet az is
merősöknek. Ezentúl majd rendesen küldjük a lapot.

N. J. Murakirály. Közöljük.
G asparich  G. Sarajevo. Lévé 1 jön.
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Sre pofiiljke, kaj se tiée zadr- 
fiaja novinah, se imája pos- 

lati na inie urednika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiiara S t r a u s z S a n d ora  
kam eepredplate i obznane

poáiljaja.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazoói druitveni, znanstveni I povuóljivi list za púk

Izlazi svaki tjeden Jedenkrat i to: svaku nedelju.

Predplatna cint je :

Na ceio l e t o ...........8 kor
Na pol leta .......... 4 kor.
Na íetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji kofiíaju 20 fii!.

Obznane ее poleg pogodbe I fal 
raounaju.

OdKovorm urednik:

Z R ÍN Y I k á r o l y .
8uradniki:

P A T A K I  V I K T O R  i S R Á Y  F E R E N C Z .
l*d*t«U i vlMtDik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Rusi su svaki den biti.
Rusk a vkanjlivost. - Rusi se buniju. - Rusi bez puske. - Izigrani srb. 
Taljau nemre prek graniee. - Как smo zadobili Lemberga. - Л itezko 

smrt. - Velika bitka na morju. - Kervavo su biti taljani.

KaK stojimo na bojnotn polju ?
(M. J.) OJ 2-ga majuéa poCemfii pod- 

jednom bijecno rusa. Vezda se vre oCividno 
more se viditi, da je rus preobladani. NaSi 
Seregi su ruse tirali vu polkrugu pred so- 
bom do LembcTga i oCistili tri fertalja Ga- 
licije od neprijatelja. Kak su veliki bili nap* 
redki naáe i nemSke vojske, tomu svedo 
Canstvo, da зато Mackensen zvanog gene- 
rala vojska je vu 8 dnevih 60 jezer rus- 
kih vojnikov polovila, 136 maSin-puufikah 
i 9 Stukov odzela od rusa. Da je зато 9 
Stukov a ne vise odzela, tomu je zrok, ar 
rusi vre malo Stukov imaju, zbog toga ako 
jim zlo ide vu bitki, prvo je, da befciju sa 
svojimi kánoni, da nebi oni vu naSe ruke 
opali.

Vezda tiraju na3i Seregi rusa dalje on 
kraj L̂ mberga. Kajti rusi mkaj nemreju 
proti naSimi Seregi, vezda su hoteli opet s 
huncvutarijom bitku dobiti pri Dnister zva- 
nom poloku. Gda su se naSi pribliSili pra- 
ma njim, céla ruska vojska je ruke zdigla 
Da jedenput, tobofc, da se predaju. Gda su 
naSi blizo nj b doSli, onda su rusi iz svojih 
ruk bombe hitali na naSe vojnike Ali naSi 
vitézi su öve vkanjlivce s nemilosrdnostjom 
postrelali. Samo ona vojska se podufa vu 
taboru takvu huncvutariju napraviti, kojoj 
vre jako zlo ide.

Teiko je iz Rusije kakvoga glasa do
biti, ar rusi jako Cuvaju svoju poStu. Nikaj, 
kaj se pri njih pripeCa, nije slobodno pisati, 
od tabora, ili od ruskih poloftajah piSe, ne 
poSIeju iz orsaga vun, nego zeágeju.

Ipák su nekoji listi doSli prek granice iz ko- 
jih se ar takve k nam poslane liste, vu kojih se 
je zeznalo, da se rusi buniju doma, ar su 
se vre navoljili velikoga zgubiöka.

Nepriliko doSla je jedna karta od jed 
noga vu ruskom suíanstvu bivajuéega voj- 
nika, vu kojem sledeóe piSe :

»Egészséges vagyok.Tisztelem dr. Moszk
va és Nagy Lázadás urat Mondja meg Éhe
zünk urnák, hogy jó dolgunk van <

To horvatski tuliko zlamenuje: »Zdrav 
sam. Pozdravljam gospona doktora Moskvu 
i Veliku Bunu. Poveóte gosponu gladujemo, 
da nam dobro ide.«

íz te karte vidi, da je vu Mos kvi, v 
ruskim jednim velikim varafiu velika buna 
i da naSi polovljeni gladuju.

Iz Svajcarskih novinah se takaj viditi 
more, da û se rusi proti svojemu vladaru 
i proti vladi zdigli i pobunili se, ar mir ho- 
Ceju. Dosta veliki je vre njihov zgubiCek ! 
ViSe, kak tri millionov dufi, a ov veliki broj 
se svaki den povekSava. To se iz loga vidi, 
ar su nafii vu profilim tijednu opet 20 je
zer rusov polovili vu Galiciji. Rus vre niti 
pufike, niti Stukov, niti praha пета tuliko, 
kuliko mu bi za labor dosta bilo. Vojnike 
nove poäilja vu tabor, ar ov veliki orsag 
strahovitno vnogo ljudstva irna, ali kaj to 
hasni, ako célé regimenté тога vu boj ti- 
rati, koji s golom rukom Cekaju, ako opad- 
neju oni, koji pred njimi stojiju, pak onda 
njihovu pufiku moraju vu ruke prijeti.

Na srbskoj granici je sve tiho. Niti oni 
na nas, niti mi na nje neCemo napasti. I 
oni i mi Cekamo. Sve se tak ka2e, da je 
srb previdel, da ga je rus vkanil, ar mu 
neCe pomoC poslati. Vezda se rnu rus grozi, 
ar je srb svoju vojsku proti Albaniji poslal, 
pak on i Crnogorac dva varafie prevzel, koje 
je rus Calijanu obeóal. Izigrani srb vezda 
neveruje vise rusu, nego bi se rad s nami 
pomiril, pak s nami proti talijauu idei. Kak 
bude ? — to se nezna, ali i iz toga se vidi, 
da nam dobro ide na bojnom polju, ar ako 
nam nebi dobro ifilo, nebi se srb, pak Crno
gorac premiälaval, pak k nam se pridruftiti 
hotel.

Talijan je vre viöe, kak jeden mcsec 
svoje Cete na nafiu granicu poslal. Ali niti 
jeden korák zemlje nije mogel od nas od- 
zeti. Njegve Cete tarn stojiju, gde su pred 
mesec den stale. Gde su probali talijani 
prek granice, tarn su si zube ostavili. Ve
liki je vre njihov zgubiCek. Naäi vojmki 
lehko obavlaju svoje posle ä njimi, ar su 
svi takvi poslani *na tahjansku granicu, koji 
su vre pri Karpatskih planinah dosta pri- 
like imeli izprobati, kak je treba neprija
telja prevladati bez toga, da bi si vu sebi 
kvara napravili.

Konca juniufia budu nafii i nemfiki 
generali opet raCun napravili о tom, ku 
liko smo vojnikov od rusa odzeli vu juni- 
ufiu. NaS raCun tak ka2e, da bude broj

ober 200 jezer. Tak bude svaki mesec 
slabeäi prevzetni rus. dok ga kafitiga Bofcja 
do kraja ne dostigne.

Naá letoänji kruh.
Kormán ov mesec 17 ga jako zane- 

mito cdredbu je dal vun s kojom nam ose- 
guri za jedno célo leto dosta kruha. koj 
nam je s bofcjim blagoslovom letos o#bilno 
zrasel. To pak je vaZna stvar, jerbo néje 
dosla samo da preobladamo nepri j a telje, neg 
i briniti se moramo, da zadosta kruha bude 
svaki irnel i da bez njega nifiCi ne ostane.

Kak govori odredba ? Tak govori, 
da od onoga dana, kak je odredba vun iz- 
lazila, kormán je po célim orsagu pfienicu, 
hr2, jeCmena i zob pod zaklep zel Morebiti, 
da jednomu ili drugomu gospodaru nebude 
se to dopadalo, ali svrho toga nesme zato 
niäCi mergotati, jerbo stom odredbum orsag 
si je oseguril, da jedno leto svaki dosta 
kruha bude imel. Denes je izvanredni po- 
lo2aj, zato i izvanredne odredbe moramo 
preterpeti. Ali niti néma niäCi zroka mer
gotati, jerbo gospodar tuliko zrnja si ostavi 
za svoju potreboCu, kuliko samo nucal bu
de, kaj pak mu vifie preostane, orsag vu 
takvo cénu kupi, kakvo cénu je joä zrnje 
n'gd&r né imalo, pak niti nigdar, barem 
zanas, nebude imalo.

Kak sem veC rekel, zrnje je po célim 
orsagu pod zaklep zeto. Itak zato gospodar 
jeden rés zrnja slobodno na svoje potrebo- 
Ce punuca. Bez svaké molbenice svaki ima 
pravo, do kleta augustufia 15-ga tuliko zrnja 
si ostaviti, kuliko za domaCi kraj samo nu
cal bude. Ali zato néje to tak, da bi sad 
neSCi tak mislil, meni je niti dosta né, nam 
imel kaj orsagu prodati. To nebude tak, 
jerbo na svako perfionu gospodar na mesec 
эато 18 kilogramm zrnja slobodno zastavi 
sebi svun loga pak jofi, kuliko za seme i 
za 2ivinu bude nucal na leto dan.

Öto je poljedelavec ? Poljodelavec je s 
vekäinoma on, koj sam svoje polje obdela- 
va, ali zato sim spadaju i oni, koji kakti 
tefcaki iz toga Éiviju, naprimer résari. Dakle 
zapametiti si moramo, da i oni spadaju vu 
ovu im *, koji na rés hod'ju. jerbo poleg ove 
odredbe poljodelavec, tojest on koj zrnje
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prebavi, vise pravo ima, как on, koj zrnje 
kupuvati mora.

Gospodar od letoSnje letine, kaj mu 
svidedega ostane samo takvim more prodati, 
koji poleg odredbe pravo imaju kupiti. Dakle 
poleg öve odredbe gospodar nesme zrnje 
onomu prodati, komu bi sam Stel, neg sa
mo takvomu. koj pravo ima od letoánjega 
zrnja kupuvati. Dakle dobro mora gazda 
paziti komu bude letos zrnje prodal, jerbo 
ako takvomu proda i to hotonce napravi, 
koj néma pravo kupiti, onda né samo kúp- 
ca budo kaStigali, neg i prodavca к tomu 
pák i prodano zrnje se zareStéra i zabadav 
od gospodara zeme.

Gospodar letoSnju zrnje nesme iz one 
varmegjije vun prodati ili von spraviti vu 
kojoj gospodarstvo ima. Ministerium ima 
pravo dopustiti, da, da gospodar slobodno i 
vu drugo varmegjiju na pijac odpelja zrnje 
i tam proda takvim, koji juSa imaju kupiti

Dakle sad joS moramo znati, Sto bude 
kupec? Razmi se, da najpredi on je kupec, 
koj je presiljeni kupiti, da more 2iveti. Na 
dalje svi oni, koji od vlade budo poslani, 
da za soldaéiju budo kopuvali, tretjiput pák 
gospodarska druitva, koja za seme budo 
kupuvala. Nesme nikakov tergovec kupuvati, 
koj bi opet na hasén dalje prodal zrnje,. 
dakle stém bi tergovinu tiral

To je va2na 3tvar, da iz orsaga nebu- 
do vun pustili nikakvo zrnje i pcleg toga 
hvala Bogu mi za jedno leto opet smo 
osegurjeni s kruhom, koga nam Bog nig- 
dar naj ne skrati.

Ferencz József к deóici.
Prevodil: P a ta k i V ik t o r .

I Ferencz József Magiarskoga orsaga 
siédi, dober kralj je sledeóega lista pisai к 
deci nade dr2ave.

»Ljubezna deca !
Da se na koncu svojega 2ivlenja к vám 

obrnem draga dcca, to ima vide zrokov. U 
prvom redu vi ste bila veselja vaSemu 
kralju. Kada sem na vas pogledal, sem 
uvek vu séncu tu2noga 2ivota svojega svetlc 
trake veselja bliskati videl. Vi stojite draga 
deca najbli2e к srcu vaáega kralja, vi ste 
ru2ice nade domovine, kiné mojega naroda 
i blagoslov buduónosti. Ali ne samo к mo- 
jemu srcu ste tak blizu stigli, nego i к 
onomu pred kojem su svéte najzmoénede 
stvori, Bogu, Gosponu nademu. Vu vadih 
oCih je jód zorja stvorenja! Med várni je 
jod Cisto veselje raja. Sudbina naroda je vu 
rukah svemogufiega Boga. Pred njegovom 
voljom pudCa, prigr.e se sve, po njemu se 
ravnaju zvézdice gori, a mi ljudi dőli na 
zemli

Kaj si vu mojem 2alostnom 2ivotu jód 
ielim, je to : da ova zmo2na Bo2ja ruka 
nadu domovinu obéuva, obrani, da na diku 
i uzvidanje gosp. Boga mnogobrojne nepri- 
atelje obladamo, i da se vu nadem diCnom 
obladanju objaéimo.

To mi je bila 2ela. kada sam mlad i 
blaien na tronud mojih otcov slupil i ta 
2ela mi bude uz vmirajuöih vust hletila, 
kao zadnji uzdidaj za moiu dr2avu i moje 
narode. Gosp Bog sve tak svrdi, kako je 
njemu drago. Mi ljudi bez njega i izvan 
njega nikaj nemoremo. Ljubezna deca ! Vi 
stojte naj bli2e vekoveónomu Bogu Ja, vad 
stari kralj vas prosim : Pomolite se, da vas 
blagoslovi i milostivno pomore nadu pravicu. 
Bog rado posluhne molitvo neduinih, one

ljubi, ar vu njih vidi svoj Cisti kip. Zato 
neprestajajte moji mali ruke skup sklopiti 
i za nadu domovinu skrudeno moliti.

Ako deca moje driave budu se iz srca 
pomoliia. к svemoguéemu, onda znam, da 
nada zvézda opet osjaji. Onda budete i vi 
delniki veseloga svetkovanja slavnoj pobjedi.

Vi budete blagoslova izmolili na nade 
zaslave i na nadu vojsku. Deca draga najte 
zabiti nadu ljubeznu domovinu, koja vas 
hrani i odgojiva, ne zabite ove drage do
movine siedoga staroga kralja «

Ove rééi, kője izviraju iz plemenitoga, 
Cistoga srca nadega slavnoga, zmo2noga 
kralja, budeiu segurno i nadih malih decah 
srce podignule do tronuda. Do najvidega tro- 
nuda se budu podigle, da nam domovinu 
gosp. Boga svemoguCa ruka brani, oslobodi 
i pomore domovinu, kralja, da jod u 2ivo 
tu svojem u2iva dar svojega pravifnoga i 
dobrovoljnoga vladarstva. Ove milostivne, 
lépe kraljske reői budu i nada megjimurska 
deca saznala i tak se pomoliia svemoguCe- 
mu Bogu za nad dober kralj i za nadu mag- 
jarsku domovinu.

Как smo zadobili Lemberga.
Vekdam novinam ovaj telpgram je dc- 

del od nazat zadoblenoga Lemberga : Lani 
vjesen septembra prve dane su ulazili rusi 
vu Lemberg, glavni varad Galicije vu kojem 
je za onu vréme fertal milljun stanovnika 
bilo. Vu lépim varadu, kojemo su rusi Lwow 
novo ime dali, jako dobro su se rusi Cutili. 
Odmah su pofieli okolo varada svakojaCke 
tvrdovine zidati, da stém objaéiju varada i 
da tak bude sgledal, как jeden jaki festung. 
Ovdi su se rusi zakopali i ovdi su imeli 
najjakdo tak zvano Grodek Veresica poziciju. 
Mi smo takodjer imeli ovdi nekoje tvrdovi
ne, ove su rusi porudili i druge napravili, 
najvide od juga i od zapadne strani. Kolod- 
vora su povekdali i vide taborskih Éeljezni- 
cah su napravili. Rusi su i na to imali 
brigu, ako nadi i savezni deregi Grodek 
liniju predereju, da jod du2e moreju varada 
bramti, 3vrho toga s Grodek linijum jed- 
nako jod jedno poziciju su si zazidali i 
svaku formu objafiili, koja je od Lemberga 
i Ravaruske na zapadni strani do Dobrosin 
okrajine se na legla.

Kad su Mackensen generala deregi Gro
dek i Veredica liniju predrli, nade i nemdke 
éete ravno ovu liniju su nadle pred sobom. 
Böhm Ermoili genprala deregi, najmre pak 
centrum vu ovim vremenu prebli2avali su 
se od zapadne strani к Lembergu.

Proti ovomu deregu su rusi najvekdo 
ja kost skupljali za Szcerek i Sztavazanka 
potoki. Ovu liniju i ovu гиэко jakost su 
nadi deregi juniuda 21-ga vu vide mesti 
predrli i stém su bli2e dodli do onih tvrdo- 
vinah koje se od Lemberga na zapadni strani 
bile napravlene. Nemdki deregi pod zapo- 
vednikom von der Marwitz generala vu 
ovim vremenu dlurmum su zavzeli vide 
ruskih tvrdovinah i dancov, koje su ruse 
do zadnje kaple krvi branili, ali nemei su 
presilili ruse, da ove pozieije sprazniju i 
stém puta odpreju austria-magjarskim dere 
gom od severne strani.

VeC juniuda 22-ga austria-magjarski 
deregi moguCni su bili prék moCno rusko 
liniju od severne i zapadne strani zevzeti. 
Vjutro ob péti vuri prepái je Rzezna fes 
tung, taki za njim Skilov i ob jedenajsti 
vuri Lizagora naj jakdi íeslung. Ovoga íes-

tunga je 34.-ti magjarski regiment, koj I. 
Vilmod ime nosi, zavzel. Vu Rzezna fes- 
tungo smo dtuke, madinpudke za plienili i 
400 rusov vloviii, koji su od svakojaékih 
regimentov zebrani bili. Vu festungo su з 
vun vnogo mun cije i stridka na hiljada 
dervnat h ladicah naéli, vu kojih su svako- 
jaCke ocelnate ploCe bile, za koje néje znati, 
kaj su rusi dteli s njimi. Ov dán opoldan 
su slavni deregi ulazili vu glavni varad Ga
licije, vu kojem su rusi blizu deset mese- 
cov kraluvali. Popoldan ob Cetrti vuri ost- 
rák magjarsko soldaCko zapovednictvo je 
dodlo vu zastavami nakmCeni varad. Na 
vulicah na hiljada i hiljada stanovnikov je 
veselo pozdravlalo nade vitéze i soblokov 
na automobile, как dt2dj je curelo svako- 
jaCko evetje. Drugi dán je Mackensen nemd
ki general dodel vu vesel varad, da pozd- 
ravi nadega slavnoga generala Böhm Ermo- 
llia, koj je oslobodil Lemberga od rusov.

Iz Lemberga ruska gospoda i vnogo 
né podtenih 2enskah su veC predi odidla. 
Lemberg varada Chermatow zvani zapoved- 
mk piacié je odidel iz varada, za kojega je 
tak m'slil, da rusi nigdar ga nefcudo osta- 
vili. Austrianski Cinovniki 2urno su opet 
nazal dodli na svoje mesto i denes veC sve 
one novine nazat izlaziju, koje su rusi 
zalrli.

Так smu nazat zadobili glavni varad 
Galicije, za kojega ruski car, kad je aprila 
dvajsti drugoga tarr. Ы, ovak je rekel : 
»Bla2ena more biti Galicija, da je pod svet» 
ruski orsag spala i da se more opet ruskih 
pravicah v2ivati!«

Na lemberski stanovniki ravno su se 
dosta ruskih pravicah véivali i ne pros;ju, 
da jod jedenpul budo tak sreCni i bla2eni.

KAJ JE NOVOGA?

Pesetataborsk».
Leto se пят pise jezero devetsto,
Jezero devetsto i petnajsto leto.

Lépi mesci létni budu пят sad dosli,
Al vu njih junaki groba budu nasli.

Oj ti smrt nemila kaj si napravila ? 
Vnogoga junaka z svrta si spravila.

Vu naj lepsi dobi, vu ti mladi leti,
Vu ruskoj zemlici mOraju vumreti.

Med Kárpát planinom i v Ruskoj zemljici; 
Gde púéivá sínek vnogi medjimorski.

Vnoge devojéice golub zaruceni,
I  vnoge snesice parek preljubleni.

Vnogi otec, majka zgubili su sinka,
I  vnoga deéica svojega japeka.

Kqj je  ver no branil, svoj и domovinu,
I  Ferenc József a mi la kralj evinu.

Naé kralj Ferenc József milo si zdihavat 
Da s voju deéicu vu tabor pozava.

Hód te deca, hodte vu to ime Boga !
I  ver no brani te Magjarskog orsaga!

Naj vám hu napomoc Jézus i Marija, 
Jézus i Marija vám deéica mila.

Vnoge devqjéice su se spominale,
Kaj goluhom v tabor listeke pisale.

Listeke pisale, daj za atres znale,
Kaj se bar z liste ki s njimi spominale.



Ali njegva posta ta órna zemljica, nes je veC Cista Galicija od rusa i naái Se- Slavna
Ko ja  та pokríla ta crlena lica. regj 8U yefi ua ruski zemlji. Na Dnye9ter BűdapeStu u bu 8 У j

_ ... liniji takodjer se nemoreju zaslaviti rus’, cirkvi je u minuőem nedelju slavnahva-
Idi listek, idi\ pák mi dragog najdi, m как su Lemberga sgubili. Lemberg lodavna mefta bila ua veselje torna, da su
Pák mi dragog najdi, ki je v crnoj zemlji. P° ^  ^  j govdjg 8e zideju sve nagi vitézi vojmki Lemberga zauzeli. Cirk-
Grobeka zarosla zelena travica, Zeljeznice. Odovut su rusi Sírom vozili mu- va je s z®stavarni
Na grobeku zrosla sipkova ruzica. niciju, stroSka i Serege. Kak se bude dalje fiena bila. U kraljskim oratoriumu pojavila

,  . pripetilo, to bi pre zárán büo proricati. Sa- se Klotitd nadherceg.ca svojom Cerkom ,
Kai bu na znamenje medjimurskom smu, v * d d rUöi denes Augusta nadhercegica svo|om sinom, JoZef
Koj je  vérno brand svoju domovmu. то “  i savezni Seregi. Ferenc nadhercegom. Na dalje nazofini su
Vnoga je snesica dovica ostala, -  §tO slobodno OStane vu Var- bili grc f Tisza István mimsterpredsedmk i
Ka zasvoga para grobek nebu znala. §avi ? Rusi su veC niti vu VarSavi né se- svi ministri. Slav no meSu je Csemocn JanoS

gumi vidi se to stoga, da iz glavnoga va- hercegprímás s velikom paradom drZalPod
Da bi barja  tuzna za grobek mu znala, » Rn^ko— Polske sve cevile su vnn sti- meSom je cirkvem kor Iépe cirkvene pésmeKaj mu na dusni dén svécicu vuzgala. газа низко roisse eve wvnc au

rali. Na jedenput sto hiljada stanovnika péval.
Decica ljubljena nebute vi znali, je odiSlo iz VarSave. Na odredbu Nikolaje- Vitezko smrt. Iz bu ape me oga
Gde japek pocivá med dvemi gorami. vjC3 nadhercega зато sluZbeniki i takvi slo- honvédSpitala su и mmuCem nedelju zakó-

bodno ostaneju vu varaSu, kojim okolo sol- pali Barila Lazar prostoga soldata, koj je и
d J cI  Iw hlienTm öruZ 'L ett daCije nckakov hasén moreju zeti. Tak mis- 20 honvédőim pjeSiCkim regementa ilaCil.
D ecca 1/uhljena moramo trpet,. da dya dana 3vj cevili 09tavjju Varia- Pokojni soldat je medj.murski sin bils и
Та ста zemlica naj jim lehka budi! vo. Od tri krajov se prebüáavaju savezni Dékanfalvi je stanuval. ^
Milost bozja naj je  na nim svétu sudi\ seregi i ako rusi nebudo mogli barem je- — Sultanov polozaj Turski sultan, 

л . c . . .  .  den milljun soldafiije skup nabrati okolo V. Mohamed je и minuCem mesecu tak bo-
Dravaszentivan. ____  Spisale. X . К . naSi . savezoi áeregi nfcbudo veliki |Patan bil, kaj su ga morali operérati. Nje-

. „ „ , , , .. posel imeli s njom. prém kad jedenput naSi gov poloáaj, kak iz Konstant napo'ja javiju,
— Pros,то aase posovtn e predplotn.ke P ™  “  J dQ ^  |je vezda VeC bolSe.

naj nam VU novim fertaljи predplatne zaos- _  QŐ rusko a ezredeáa. Vu! -  Fiumeiski vladar na Budapes
t e d  cím predi posleju i predplate ponoviju. MunkacsuP je 8 te2kami p|ezéri leZal Pro- tu. Gróf W.ckenburg István, fiumeiski via-

—  Nasi zlatni lati. Bl je vraZji cil kofioí Sergej ruski PzredeS U 6  ga Caries ; dar je и minufiem pondelek v jutro \z Fi- 
naSih neprijateljah, kojima se je pred neko- k()- regimenta zapovednik. Tri strahovitne urne na Budapest dolazil i pohodii jel gróf 
jimi daui s grdim izdajstvom takaj naSa p|ezére j e ime| , laki od pocetka su naöi Tisza István ministarpredsednika, s kojim 
Zaveznica Halija pridruZda, nas iztradali, da doklori previdli, da ga nebudo mogli svra-jse je kratko dogovarjal. Vladar je drugi 
drugaC ni su moguCi nas obladati na boj- jy]agjargkj plebanuS ga je blagoslov.l i dén ulazil и Fiume.
nom polju. spovedal i zatem je taki vumrl. SoldaCkom | — Potres и Talijanskim . BcZja

A doölo je drugaé : Rjvno, kak j e jparadom su ga pokopali. Magjarski oficiri! kaätiga neöe ostati niti od jednoga Cloveka, 
umoCnom navalu naSa i naSe saveznice |é | v6nfC su dell na raku< na kojjm je niti pako od naroda. Gospodin Bog svako- 
vojsk.; predria proti mogucaornu ruskom o v a j  n a p i s n i k  sla| :  »ViteZkomu neprijatel- j mu naplati tak, kak je on vréden. Naä lu- 
neprijatelju rasvila svo.iu da nu zastavu ju t Jedna tiro|ska kompanija je bila vun kav sused, makaróni griseC talijan, je opet 
nad festuingom Przemyslom, rav no tak je odredjena Na zadnji put i dva ruski sol- и vebki pogibelji nastal. jer né зато, da 
uniStrni njihov sramotni c.l, nas iztradati, | dajj 8ц piacúé sprevodili svojega viteZkoga ga naSi voiniki éoliaju tarn, gde ga mozbit 
Zene i dece radi lakote smrtjoj vuniStiti. zapovednika, koga su na munkaéskim ein- ne griZe, nego potres, bura ga opet pohodi. 
Zato se imamo zahvaliti dobroj odredbi i tQru pokopajj Kak iz Chiasso telegrafiraju, и minué»m
svim domoljubnim gospodarom, da smo naj- _  Velika bitka na morju. Ruske nedelju polnoCi okolo jedne vure pri Térni 
teZji Cas veC prestali, zato da veC stojimo n0yjne pjgejи od jedne velike morske bitke varaSu se je veliki potres Cutil. Stanovmki 
pred novoj Zetvi, koja nam, zori, ako Bog koju smo do vezda né znali. Ruei sami su эе van Zurili i lam su noC skoznuvali. 
da, uajboljSim blagoslovom 0*a IHoflnja | prepoznaju, da vu ovi bitki sgubili su sto- Malerialnoga kvara au talijani né vupali 
tetva, koja bude nam tak dobro dos-la, ^a^ jde9e( oficirov i 356 marinerov, uadalje pák povedati, jer и Térni varaSu ima Talijanska 
smrt naSih nepriiateljov. trinaist oficirov 1 30У marmerov je plezé najzaameniteSu muníció ftibriku. U minuéem

HoCemo zahvaln.m лгсс* !» znak obla- ] гапл̂  b;|0. S toga зато  tuliko znamo, da tijednu je и Talijanski i velika bura hodiln. 
danja zlatih latih naSega Zita dragomu Bogu vejlka flotta se je ziSla sa nemfikom flotom. Da kakvoga kvara je zrokuvala, iz toga se 
dostajno hvalju dati, i nad.uje ga prositi . jerbo (jrugnó nobi bili mogli potopiti ako vidi, da je kormán 16 million lira penez 
daj natn Kruha naSega svagdaSnega ! ga tuliko mrtvih. Gde je bila ova velika odredii, da so kvari popraviju. I na Rivieri

h u i  n yá k  S im on . bitka, to novine ne piSeju. je bura velike kvare zrokuvala.
— Kervavo su biti talijani. Na- —  Srbi i montenegrovei vu AI- —  Nesrecnost. Cinkotaiski elektriS

tional Zeitung javi iz Majlanda : Talijani s baniji. Montenegrovei vu Albaniji zavzeli je Ivanka JanoS 22. godiSnioga kánonéra
velikom silóm su se navalili na Carni brég su Sv. Nikola) obcinu, koja kre Bojana vo zgazil. KotaCi su mu od lévu noga glavu
i ovdi orijaSki sgubiéck su imeli bersaglieri de stoji. Srbi pák Selce i Krasznik oböine.; odsekli. NesreCnoga kánonéra su odmah и 
ivani na) bolSi talijanski solda.t'. Oslrak—  Na Tarabos brég su Stuke pctegli i odonut. j soldaCki Spital cdnesli.
magiarska vojska pustila je blizo talijane i bombard.raju albauske póz cije. Srbske Ceto; — Sluzbeno potvrdiju, da talijani >
kad su зато  na nekoju stotinu korakov idejű proti Skala varaSu. Talijanom jc to nebudu ratne ladje poslali k Dardanellak- 
bili, strahoviten ogenj jp puSóala nanje. Je- 9trahovilno Zal i véé tak piSeju tahjanske zvanim klanjeu. Bormeä to je né igraéa, 
den ezred; 9 odmah je mrtev opal doli, za novine, da srbom i montenegrovcom Aust- ako talijane na élopreg vodiju! 
njim pák ta ki j^den general i jeden rnajur. ria-Magjarska pomaZe. —  Ministarski savjet. Iz Petrograda
S vun ovih je ju9 jedenajst oficirov opalol —  Rusi budu s zarobljenikemi teL-grafiraju, da na glavnim ratnim stanu, 
dőli i Sestnajst na smrt su rajeni. Na bregu zelí. Poiag jednoga petrogradskoga teleg- и cesarskim äatoru pod carskim vodjenjem 
oa stotme mrtvih je o-talo. Talijani. kak ramma, и Ruskim su IjetoSni plodi dobri i je ministarski savjet bil. na kojim su Niko- 
non su pobegli i kad su je joS jedenput; veC su odluóiii, da k Zetvi zarobliemke bu- lajevié nadherceg : svi ministri nazoCni biii.
Steli na étnrmu poslati, sami oficiri su se du hasnuvali. Odredba se pripetila, da 300 Kaj su ovi naéi nepriatelji razpravljali, to
né dali, jerbo su previdli, da ovoga brega hiljada zarobljenike neg odpremaju iz Sibé- neznamo.
nemoreju prevzeli. tak jaké pozicije imaju rie natrag и Rusku. — Nemskí professori и boju. Ö-
tam naéi — Svedska kra|jica и Berlinu. mrlo je od ujih : 917, Zeljeznoga kriza H-

—  Nőve bitke vu Galiciji í vu Augusta Viktoria neméka cesar ca je и mi- kiás dobili su 1715, 1. kiás 21 Pruski kul-
Polskim. Kak su naéi inalo se poéinuli vu | nuéem nedelju poabe podne poliodila и Bér-, tusministar je obzanil, da izmedju 11 b Ija* 
Lembergu. odmah su za rusi iéli, koie su bnu prékputujuCn évédsku kraljicu. Obedvé da 600 direktori, professori i glavniuCitelji 
dostigli i vu jedoi kervavi bitki opet su je su na automobilu и novu palaóu se pelali, 14 hiljaiia su и taboru i takajée od 4 h'l- 
strabovitno sbili Zavzeli smo opet Sando- gdo je kraljica dugée vremena ostala. Ce-ijada 300 kandidate Irelja stran. Kada se 
mierza, Ostroviecu, M kolajovu i Z dacova. j saricu i kraljicu |e ljudstvo na pulu srdaéno je boj pofié!, 38 hiljada 200 takvi di .ki цо 
Neprijatel) neprestalno beZ; dale i dale. De- i pozdravilo bili, koji su ober 17 god 9nj' Izmedju öve

k____ _____________
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20 hiljada je slobodnovolje stupil к soldaCiji, 14 
hiljada je veC maturu polo2iI. NemSki gim
náziumi su do konca március meseca 8 
milljun, 94 hiljada 37 marke spravili u zla- 
tu na bojni cilj. Bog 2ivi takvoga naroda, 
koj za svoju domovinu ave alduje.

— Elementarna poducavanja u 
Ruskím. U ruskim poCetnim (elementarna) 
Skolam je poduCavahje podpunoma bezpla- 
lan Nadziranje obCine, konfesije i driava 
zvrSi. Dakle Cisto tak, как pri паз, jesu ob 
Cinske, konfesijonske i drZavne Skole. U 
Skolah uCiju se deca : Citati, pisati, raCunati 
i katekizama. Od uCiteljah je 60 procent 
muÉkih spol, а 40 procent 2eoskih spol. 
Takvih uCiteljah ga jako malo, koji bi i 
diplomu imeli u Ruskim. Narod je jako 
izostal. Med 1000 perSonah samo 211 zna 
pisati i Citati. Med 8 milliun uCenikah 6 i 
pol milliun hodi u elementarnu Skolu, gde 
se bormeS u jako malim poduCavanju uCe9t- 
vovaju. DrSava jako malo penez alduje na 
elementarne Skole. Ruskoga orsaga vodji 
tak misliju, da Сети bi bile Skole za puka, 
za poljodelavca ? Bolje bude, ako puk be- 
dast ostane ; jer Cim su bolje bedasti pa- 
rasti, tim su vekSi kalampéri. Так oni, ali 
né tak drugi orsagi, narodi и naSoj stari 
Europi! ? Iz toga bormeS se vidi, da su 
rusi jako izostali od kulture; oni bolje poz- 
naju капСики, как abc knjigu. Zalostno je 
to, i vise letah budu nam za hrblom, dok 
и Rusiju svetlost, kultura se bude rezSir- 
javala.

— Hidekk.Med nemcom ienglezom mr2- nja je velika. Ovu mr2nju su englezi zro- kuvali. koji bi jako radi céloga NemSkoga orsaga, morebiti célú Europu и 2l«Cnu vodu vtopili Ali naS verni saveznik veC pameti ima и malim prstu, как englez и svojim glavu. Nemei se né daju od nikoga za nos voditi. Hmdenburg, Mackensen, Linsingen i t. d. nemSki generali su veC do vezda, i budu na dalje pokazali célomu svétu, da nemSka batrivot, domoljub i znanost prva je na ovi zemlji. NemSki diaki dobro poz- naju njive vodje, i trsiju se na to, da ovu mr2nju prama englezu i oni poka2eju evétu. Ako pri nas pajdaSi skupa dojdeju, ali se eretiju, jeden drugoga — как veC to zna то — pozdravi. Так delaju i nemSki diaki. Samo oni vezda и bojnim vremenu né 9 »dobro jutro, dán, női . . .« pozdravljanjem Cestiju, nego jeden drugoga 9 tém réCjom pozdravi : »Hidekk.« Та réC tuliko zname- nuje na naáim jeziku : Glavna, stvar, da Englezia nek dobije udarca ! Na to su Eng- lezi и sadaSnjinjim vremenu bormeS i vrédni.
— Pred Serb—talíjanskím kon

flik tu s. Jedne rumunjske novine sledeCe piSeju : Srbska vojska je zauzela Durazzo varasa. Talijani proti tomu эй se pri Va- lani rezSirili. Na dalje piSeju novine, ako bi se talijan i dalje и Albaniji rezSiril, onda bude Serbija s oru2jem svoju koriet branila proti Taiijanski. Так misliju эгЫ, da Tali- janska ne bude mogla vesela vise vojnike и Albaniju spraviti, jer dostig nevolje ime s nami i tak srbski Seregi na fletnoma sgo- toviju raCuna s Sleifermo. — No, ako bi to zaistino bilo, onda mi talijanim samo to 2elimo, nek si daju napraviti s drévja noge, da skim bolje budu mogli dugSe koraCe delati, kada dojde red na »lauf marS !«
— Doli je skocila od brega. 

Na Gellérthegju (218 m visoki breg na 
BudapeStu) od stare gradzidanice sténe Be-

dők Julia 20 létna slu2benica je doli sko
cila. Obedvé noge su эе njoj potrli. íz nam- 
jera samoubojstva je to vCinila. Branitelji 
su ju и RokuS—Spital spravili.

— Bura и jednim francuzkim 
postajaliscu. 1 na francuze dojde bo2ji 
bic ! Как Petit Parisicu zvane novine piSeju 
iz Havre, и Eure zvanim francuzkim vara- 
Su je strahovitna bura biesnila. Velike pus- 
tolovine su se pripetile.

— Car se zalosti. Jeden hollandski novinar piSe, da carevo 2ivljenje se je vezda Cisto preobrnulo. Tomu je zrok to, da саг dobro zna, da su ruske Cete и minu* Cem vremenu и Galiciji tak na poStenoma uaSi nemSki vojniki sbili. PalaCu, gde ruski car stanuje, soldati ograjiju, policaji oStro paziju na io, da se nebi nekakvi atentat pripetil. Car se nigdi ne ka2e. JuterSnju Setuvanje, koju je redovito и Carekoje — Selo zvanoj Sumi svrSil, je 09tavil. Koji ga vidiju, tak reCeju, da je njegov narav jako tiSten. Siromak ruski car! BormeS bolSe 2ivljenje ima najzadnjeSi medjimurski bo- gec, как ruski car, koj nad millione i mil- lione napraviCno vlada.
— Nikolajeviöev telegramm. 

Morning Po9t zvane englezke novine su joS 
juniuS mesec 24 ga telegrafiCno pozdravili 
NikolajeviC ruskoga nadhereega к onornu 
retiréranju, kojega su ruski soldati tak spret- 
по izvrSili и Galiciji. Nadherceg и jeduim 
odgovoru se je tomo zahvalil i piSe, da 
ruska vojska sigurno raCuna na to, da bu
de boja s sreCom zakljuCila. Na ovim svétu 
je samo smrt sigurno, drugo né!

— Smrt и kavani. Junis 30-ga 
dana pred poldan na BudapeStu и Westend- 
kavana Hofier Marlon kiStompaiskomu vlas- 
telinu je na hitroma hudo postalo i umrl 
je. Redari su pri njemu 16 hiljada 498 к 
vrédnosti vekslina i 3 hiljada 286 к gotove 
peneze naSli.

— Poincáré na frontu. Poincaré 
od francuzke republike predsednik je и 
minuCem nedelju na Aisne i Rheims oko- 
lici francuzke Cete pohodil.

Naáim vojnikom.
Zavräalo svetora je sve na okrug,
Od merzle krajine sjeverne.
RaznaäajuC na izhod zapad i jug 
Glase jadne ino Ceraeme.

Zdignuli na nas se vu jakom savez:
Car, kralji, moguCniki sami.
Srb, Rus, Montenegro, Francuz i Englez, 
HoteC se podeliti s nami.

Veliki knez Nikolaj paäe si meC,
»Za menőm, о vojnici Ruske!
Maäiramo v Budapest i carski BeC,
Tarn dojdu i Cete Francuske.«

Lépe pokrajne Austrije-Magjarske 
Zavzeti je naloga vaäa 
Protivilo vam se; utuCite vse,
Debela je batina naäa.

íatan je po peklu zatancal vesel,
Kad li ta nevjera se sloiiv 
A iakaju svi samo joä onaj strel,
Koj da v Sarajevu se sproZi.

Zadrhta Ejropa do morskih obal, 
TrónörökOspár padel je prvi.
KrvoloCna Srbija daje signal,
Na straäno prelevanje krvi.

I jeden za drugim srdito, besno,
Krvave pokaZeju roge.

broj. 27.

Naä car i kralj krikne: »V nevarnosti smo t 
Junaki na noge, na noge!«

I nemäki car Vilmoä sliCno govori,
GledeC to nemalo, obzirno:
»Prijatelju, susedu kad hram gori,
More li to gledati rairno?«

Na vojnu zatrubil je vojniCki rog,
Uredili su regimente,
Korakne tu vojnik, tarn konj skokonog, 
Zasvilaju bandah trobente.

Vojniki dvéh carstvah hrabro tu i tarn, * 
Pograbili su za oruáje.
Domovinu naSu da braniju nam,
Pa bilo sve do volje Bo2je.

Nijeden napor ne vojniku pretvrd,
Bil on sara i smrtno pogodjen,
Ne mari za rane; na шага za smrt,
Samo da bu Dom oslobodjen.

Od zorje do mraka vojujeju se,
Od mraka vu jutarnju zorju.
Plaka Europa za sine svoje 
Ki ginu na suhom i morju.

Sva duSmanska premoC nad jimi le£i,
A deset veC mesecov traja.
Vendar protivnici veC poznaju vsi,
Da batina ima dva kraja.

JunaCtvu bezprimernom, Cudi se svöt 
Sam Rusa bi bilo zadosti,
A tu gle! ostalih orsagov joä pet,
Da tereta gröSne jim kosti.

Smrtonosne kuglje vsipavaju se,
Dafcdiju ärapneli, granate.
Po gorah, po ravnom prevraCaju sve,
Krvariju gore Kárpáté.

Ranjenih i mrtvih onde oblegne,
Od straäne te navale smrtne.
Kak da silna tuCa naklestila je,
Nam ru2ice poljske i vrtne.

Nad jimi pa Angeli duäe zovu:
»Junaki vu Bogu pomrli,
Xurno svi za nami; Domu, oj domu !
Nebeske smo vrata odprli.

0  vojniki, koji joä borite s e !
Bilo gde na ratnih poljanah.
Posebno prot Rusom maäiralo je,
Nam mnogo i MedjimurCanah.

SuCutjen vas v duhu sprovadjamo mi,
Vseh borbah po danu i nőéi.
KatoliCka cirkva pred Bogom kleéi,
MoleC vam nebeske pomoöi.

Ustrajno joä navék po raznih mukah 
Snaäate neznosne trpike,
Da dok joä i palina ne vaäih rukah,
Nabirale si lovorike.

A zna véren vojnik, da svaki korák 
К Nebeskom poplaCanju pelja.
Ärtvovat za dom se, najlepäi je znak, 
TrpeCega Odkupitelja.

Ta 2rtva veC bil vaä od doma odhod,
V obranbu doma i vladara,
Na maräih krvavi i kriäni vaä put,
Ratiäte pa gora kalvarja.

V trplenju miluje vas dom premili,
Miluju vas Karpatske gore,
Miluje vas kralj naä, milujemo s v i!
A gdo tu pomoéti kaj m ore?

Pomoéi bi mogel On, svih kraljev kralj,
Zadostan bi sluga bil njegov.
Veliki nadvojvoda sveti Mihalj,
Od vojne nebeskih äeregov.

Pa zato ga svaki den raolimo vsi,
Da duämane naäe raztira,
Da |)almu obladanja vam podeli,
1 mi’ost skoraänjega mira.

Ráckanizsa. Kutnyák Márton zvonar.
----------  é



A  Stridóvári Takarékpénztár Rész
vénytársaság igazgatósága (Stridóvár)

g y a k o r n o k i  á l l á s r a
pályázatot hirdet. Havi fizetés 60 korona 
és a szokásos újévi remuneráció. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Horvát nyelvet bbi- 
rók előnyben részesülnek.

Egy jó erkölcsű fiú
. ...... . TANULÓNAK - —felvétetik. (Teljes ellátás és ruházattal) P O L L Á K  G Y U L A  férfiru h ak e- reskedésében C sáktorn yán . и» i-»

I  jVIost jelent m eg ! ^

| H  v i l á g h á b o r ú  Ő q q z c q  h a d - j

I  á l l á s a i t  feltüntető, könnyen áttekinthető tér-  ̂
к  kép jelent meg, melyről a napi harctéri jelentések^
^  is könnyen figyelemmel kísérhetők. E legújabb té r -у

kép a júniusi harcok eredményeit mutatja. ■
^  Ara 50 fillér. $

I  O l a s z o r s z á g  t é r k é p e  Ára 1 korona. ^

I  S z i b é r i a  t é r k é p e  *
0  azon helységek megjelölésével, ahol hadifogoly- ^

tábor van. Ára 1 korona, j
&  < 
g f O r o e z  h a r c t é r  kézi térképé j
$  Ára 1 korona 20 fillér. ^

1 6 u r ó p a í  h á b o r ú  kézi térképe j
a legújabb kiadás, 6 színben. Ára 1-50 К, 1 К és> 

50 fillér. *
i t  i
% ----------------------------------------------------------------------------------------j
^Kaphatók: fiscbel fölőp (Strausz Sándor) könyv-j
gj> kereskedésében, Csáktornyán. ^
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GABONA ÁRAK/CIENA ZlTKA
MÉTERMÁZSA 1 METERCENT К

B ú z a .................. Péenica.................38 —
R o z s .................. H r 2 .......................28
А г р а .................. Jeömen.................26 —
Z a b ..................... Z o b ...................... 26 —
Kukorica uj . . • Kuruza suha. . . 29 —
Fehér bab uj . . Grah beli........ 8 0 —

' Sárga bab . . .  . Grah Suti.........74 —
Vegyes bab . . . Grahzmeáen. . . 70 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 46 —
Lenmag...............L e n .......................46 —
Tökmag............... KoéCice................ 46 —
Bükköny . . .  ̂ . Grahorka.........30'—

íeííS m íF
Rákócl-ulica hite Droj 18. poleg Kraljerskoga sudi.

Ima takaj trgo vinu  МАПМА 
od najbolse vrsti 1 Н Г П П 1

Koji treba zazidanje, m oze ga 
dobiti u svako dóba dom a pri 
njem u uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
cisto fal. T r z i  cépanoga suha 
bukóvá d rva  ilapora na vagu.

бва bű -*

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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