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A háború és az értelmiség.
Az országok sorsát irányító férfiak rég 

belátták már, hogy a hatalmas hadseregen 
és az ügyes diplomáczián kivül van még 
más nemzetvédelmi eszköz is, melynek az 
említettekkel szemben még az is előnye, 
hogy béke idején produktiv célokat szolgál: 
a nép tanultsága és értelmisége.

Ha a népet, mint a muszkáknál, csak 
ágyutölteléknek tekintik, úgy az még a leg
nagyobb veszélyben: háborúban sem állja 
meg helyét. A csordaként előrehajtott kato
nák nem képesek felfogni azokat az ideális 
czélokat, amikért küzdeni kell — dehát 
éppen ez kell olyan hadvezetőségnek, amely 
tudja, hogy hadakozása nem a honvédelem 
ideáljáért, hanem csak vérengzés, pusztítás, 
békés népek letiprásáért és zsarnokság alá 
vetéséért folyik. A háború megmutatta, hogy 
az ily értelmetlen katonák bárminő nagy 
tömege sem alkalmas a döntő győzelem 
kivivására, béke idején meg bebizonyult, 
hogy a szellemileg elmaradt nép az élet 
követelményei és a kereseti viszonyok közt 
mutatkozó rikító disszonánczia következté
ben beálló nyomornak esik áldozatul, —  
mert rég elmúltak a patriarkális idők, ami
kor elég volt, ha a paraszt, a mesterember 
a maga sablónos kézimunkáját napról-napra 
elvégezvén, bőségesen vagy legalább is any- 
nyit kereseti, hogy magát és övéit gond nél
kül eltarthassa.

Abban a nagy herce-hurcában, abban 
a minden képzeleten túlcsapongó vetélke
désben, melyet az egyes nemzetek hatalmuk 
megerősítése és a többieken való túltevés

érdekében tanúsítanak, nincs győzedelmesebb 
fegyver a tudásnál. Nemcsak a vezető fér
fiak, hanem az egész nép tudása, értelmi
sége. Helyesen mondta az a német állam
férfi, kitől megkérdezték : minek köszönhet
ték a németek leginkább, hogy a francziákon 
1870— 71-ben győzedelmeskedtek, hogy az 
első sorban a németországi néptanítók ér
deme. Ök voltak azok, akik oly értelmes 
katonaanyagot neveltek a hadsereg részére, 
amellyel könnyű volt még a túlerőt is le- 
birni.
• A nép magas értelmisége ereje Német
országnak, —  sokat említett militarizmusa 
csak eszköz az erő sikeres kifejtéséhez. Az 
úgynevezett »drill« mechanikai regulatorrá 
törpülne, ha a nép értelmisége nem lehelne 
bele lelket. Magas értelmiségét a német nép 
azoknak a sokféle tanulási alkalmaknak kö
szönheti, melyekről kormánya gondoskodik 
A fiatalság részére sűrűn állnak rendelke
zésre mindenütt kitűnő népiskolák és a fel
nőttnek петсэак lehetővé teszik, hogy az 
ismereteiben mutatkozó hiányokat, kenyér
kereső munkája elhanyagolása nélkül, szak
avatott tanerők vezetése alatt pótolhassa, 
hanem erre lelkesen buzdítják, sőt —  ha 
kell — kötelezik is.

Hü szövetségesünknek, Németországnak 
hadi felkészültsége tehát nemcsak a kitünően 
fegyelmezett katonaanyag, a nagyszerű fegy
verek és hadiszerek, hanem a nagyfokú nép
intelligencia, a versenytársait,' ellenfeleit 
messze túlszárnyaló tudománya.

így fegyverkezett Németország, hogy 
hathatósan védekezhessék az évek óta fe
nyegető háborús veszedelem ellen, melyet

az angolok kapzsisága nyilt kenyértörésre 
gerjesztett. A nép műveltségével fejlesztette 
erejét, azzal igyekezett megalapozni és fo
kozni a jóllétet, épségben tartani hatalmát. 
Minden áldozatot meghozott, temérdek mil
liót szentelt tanügyének, hogy a hadsereg 
fejlesztésére fordított milliárdok kárba ne 
vesszenek.

Ez a legmegbízhatóbb garancziája an
nak, hogy győzni fog és vele együtt termé
szetesen mi is.

Rendelet térképek, képeslapok és útiköny
vek terjesztésének korlátozása tárgyéban.

1. § Tilos akár árusítás, akár ingyenes 
szétosztás, közszemlére kitétel, nyilvános he
lyen való elhelyezés vagy szétküldés utján 
terjeszteni az Ó Felsége uralkodása alatt 
álló országok, a Német vagy a Török biro
dalom területeiről készült bárminemű olyan 
térképeket, amelyek 1 : 50.000 vagy ennél 
nagyobb lépték méretű katonai országielvé
telek kiadványai, ugyanilyen vagy ennél na
gyobb lépték-méretű tereprajzok vagy dom
bortérképek, vagy pedig 1 : 200.000 vagy 
enné! nagyobb lépték-méretű közönséges 
térképek.

Az általános katonai térkép szelvényeit 
azonban egyes példányokban a katonai föld
rajzi intézet budapesti bizományosa a fegy
veres erő tisztjei is tisztviselői részére ezen
túl is kiszolgáltathatja.

2. § A m. kir. belügyminiszter a m. 
kir. honvédelmi ministerrel egyetértve, eset- 
ről-esetre megengedheti az 1. §-ban említett

A kétszínű leány.
Irta: Hajdinyák Sándor.

» S á r i, ... Sárika édes lányom, nézd, levelet 
kaptál a harctérről! Istenem . . . .  Istenem ! ki is 
írhatta ?« Szól s kérdi Simonkai, az élces tipusu 
agg gyógyszerész.

Sárika a szőke, égszínkék szemű, élénk tem- 
peramt nlumu virult leánya, kinek élte ideája ab
ban a »szerény« és »önzetlen« felfogásban össz
pontosul, hogy a jövendő boldogság bázisa csupán 
a kétszinüség lehet: átveszi a levelet.

Önagysága, Sári, most is a szokott fegyver
hez nyúlva, palástolja a levélnek reá gyakorolt 
hatását s telt önérzettel, »női« nyíltsággal mondja: 
»Áh, egyik barátnőm írta! Tudja édes apuskám, 
egy pécsi.« —  *No igen . . . .  igen . . . egy pécsi; 
nő a harctérről . . .  ! T udom .........! ?«

Az öreg Simonkai látszólag megnyugodva’ 
dolga után látott.

.........S a lányka, . . . .  támolyogva.......... szé
dülve, . . . reszkedve tért parföm illattal telt pici 
szobácskájába; ledülf az ottománra és csak nézte, 
nézte a levelecskét. Ö jól, nagyon jól tudta, kitől 
küldetett. Tudta, hogy Ernőtől, attól, ki őt ideáli
san szerette. Attól, kinek oly’ sokszor okozott meg 
nem érdemelt sorvasztó-, nehéz fájdalmat azzal, j 
hogy őszinte vallomásaira csak látszólag reagált.1 
Majd behunyt szemmel, ábrándos lélekkel tekintett!

az elmúlt idők ragyogó, — a fantázia soha el 
nem múló, rég lejátszott képeire.

A kijózanodás sokáig tartott, de végre is egy 
mély sóhajtással átlépett a normális gondolkodás 
minimális légkörébe. — Aztán fölnyítja я becsület 
mezején küzdő kéztől írott egyszerű külsejű leve- 
lecskét. Olvassa:

»Édes Sári! Most, mikor a népek tengerének 
örvénylő viharja, ez a hömpölygő áradat végig 
sodorja egész Európa testén a vérhullámokat; mi
kor ész, erő, találékonyság mind, mind az öldöklés 
szolgálatában ál l : lehetetlen nem önre gondolni, 
mint olyanra, akit ily’ títáni küzdelmek idején, a 
halál legtermékenyebb aratásakor is: a legtöbbre 
becsülök. Önért szenvedni, harcolni, vagy ha kell, 

I ott pusztulni: mi'y fenséges !
Óh, de sötét, fátyolos fájdalom, mikor még 

arra sem érdemesít, hogy egy kecsegtető sort is 
írjon.

S ors! miért vagy hozzám még most is oly 
mostoha ? !  Ami volt, az is csak mint a későn 

I nyíló virág, mely kábító szinpompájával sokat 
j Ígérve nyílik egy őszi meleg napsugártól, de csak 
azért, hogy rövid idő alatt az elmúlás fájó érzetét
felkeltse............. Volt, de hogy lesz e még, nem is
hihetem. —  Érzem, hogy már nem kell senkinél 
szeretetért, nyíltságért könyörögni. . . .  De mégis, 

i utolsó kérésemet oly nagyon szeretném, ha telje- 
jsítené. Csak annyit írjon: »Szeretlek«, mert hal
dokló ajkam végső ronaglásakor is azt rebegi: 
»Kis leány, óh szeretsz-e.........?«

Tovább nem tudta olvasni; hangja raegcsuk- 
lott; arcán tündöklő két szép ege könnybelábadt; 
teste fájdalmasan vonaglott. Többször szívettépően 
feljajdult s csak Ernőt, az ő mártírját kereste, ki 
még most is szereti őt, a kétszínűt, mikor a bo- 
rongós halál már-már kinyújtja feléje rettentő 
kezét. —  De Ernő távol van, olyan távol, hogy 
csak levél utján lehet hozzá szólni.

»Ernőm, messze vagy ! Ott vagy, hol véres 
karddal írják a történelmet s ágyúval szántják a 
jövő barázdáit, óh, de nem baj; őszintén, igen 
őszintén írom meg, hogy szeretlek s szeretni fog
lak a hideg — a már most is megérdemelt —  
síromig. Csak viszontlássalak legalább még egy
szer, hogy esdeklő hangon bocsánatot kérjek tőled 
azért a sok kétszínű magatartásomért, mellyel 
hol téged, hol mást — a körülmények adódása 
srerint —  lebilincseltem csak azért, hogy unal
mas óráimban rajtuk mulassak. Docsáss meg, 
mert éltem borongta egét ily' csacska játékokkal 
véltem derültebbé tenni. Rossz leány voltam, de 
ígérem Ernőm, többé nem teszem; esküszöm a 
megtérők Istenére!!«

Ezeket mondta bánatos-, fuldokló, görcsös, 
síró hangon és ezeket irta Ernőnek az igaz meg
térés jeléül.

Múltak a napok, h e te k ;... elmúlott egy hó
nap, d»* dobogó szívvel várt megnyugtató válasz 
nem érkezett. A rózsapiros arcú leány napról-
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nyomtatványok beszerzését, ha reájuk állami 
vagy közgazdasági érdekben halaszthatatlan 
fontos munkálatok (közlekedési eszközök 
tervezetei, folyószabályozások, egyéb épít
kezések stb) céljából vagy hatóságoknál és 
közvállalatoknál hivatali használat végett 
van szükség.

3 §. Az 1. § ban említett területekre 
vonatkozó és 1 : 200 000-nél kisebb léptékű 
térképeket, úti kalauzfüzeteket, útikönyveket 
és helyleírásokat ezentúl is szabad terjesz
teni, de az ilyen nyomtatványokat az ellen
séges államokba egyáltalában nem szabad, 
má9 idegen államokba pedig csak a m. kir. 
belügyminiszternek a m. kir. honvédelmi 
miniszterrel egyetértve eselről esetre adott 
engedelmével szabad küldeni.

4. § Tilos az 1. § ban meghatározott 
módon terjeszteni olyan képes levelezőlapot 
vagy más ábrázolatot, amely az Ő Felsége 
uralkodása alatt álló országok területén levő 
s katonai szempontból fontos tárgyakat oly 
részletesen és könnyen felismerhetően tün
tet fel, hogy a kémkedést és az ellenség 
célját szolgáló egyéb felderítést megkönnyí
teni nyilvánvalóan alkalmas.

K Ü L Ö N F É L É K .

A végrendelet.

P u  sk a  ropo gásn a k, ágyubő m bö lésnek  
E szb o n tó  z a já b a  e ze r J a j “ vegyül.
Bé n á k , seb esültek, h ald o k ló k  csop ortját
M en tik , h o rd já k  sze rte  a z  ellen e l ü l -------
S o k  vonagló a ja k  m á r  c s a k  im á t m o rm ol 
V a g y  egy tekintetbe ön ti b ú csú ját,
V an , k in e k  le ikéb ő l végső só h a j lehben  
S  gondolatba fu lla d : „m a jd  . . . m a jd  oda á tu 
I t t  sebeket kötnek, ott p a ta k  v izéb ő l 
Vérborított fe jre  jö n  borogatás.

A m o tt ru hát tépnek a szé t roncsolt tagró l 
M it  cafattá  tépett bo m haro bbanás.
0b. sz ö rn y ű  a képe egy bő s z ü lt  c s a tá n a k  
N in c s  ecset, m e ly  fesse  s  a  so k  fenn akad , 
Ő rületes álom . v ag y  lázbeteg vérnek  
L ü k te té s e  s z ü l  i ly  látom ányo kat.

napra sápadtabb lett, talán sápadtabb, mint a 
fogyó hold szomorú, bús, ködös őszi éjszakán.

8 egyszer,.. . egy esős pénteki napon, meg
jött . . . .  a saját levele, mit Ernőnek szánt. Benne 
még idegen kéztől írott levélke s egy lyukas Jé
zuska kép az, melyet gyermekkorban, egy meleg 
tavaszi délután, litánia után adott neki azzal a 
gyermeki szív sugalta gyengéd megszorítással, hogy 
helyezze szívecskéje fölé erÓ9 őrző gyanánt. —  
Igen, —  amint a levél tanúsítja, — most is ott 
volt és szegényt ezen keresztül érte az ellen gya
lázatos, gyilkos golyója . .. Nem védte meg, nem .. . 
Talán azért, mert Sárit, a méltatlan lánykát, sze
rette.

*Óh, az nem lehet! Ö nem halt m eg! 6  
visszajön I . . . .  Neki meg kell győződni, hogy iga
zán szeretem ! . . .  Nem, . . . .  nem, . .  . ne ..  .« —  
rebegi Sárika s ájultan összeesik.

Beviszik pici szobácskájába ! Lázas extázis
bán Ernőt keresi. Folyton csak azt kiabálja: »Bo
csáss meg ! bocsáss meg ! . . .  szeretlek ! . . . . €  —  
Nem ismer meg senkit sem. —  Félrebeszél! . . . .

Az agg gyógyszerész orvosért küld . . . .  Az 
orvos vidéken van; másnap mire megjön, csak a 
beállott gyors halált konstatálhatja.

És a szegény ősz apa egyedül maradt gyá
szos, árva lakásban. Egyedül keveri keserű köny- 
nyekkel áztatott mérgeit. Egyedül...........!

(A képen egy nő s egy gyermek arca van) 
m Feleségem“ — mondja s felsóhajt utána,
Ás ped/g“ —  susogja, „as én kia fíam.M
Bajtársikt —  szól végre, akadozva, halkan, 

„Én itt beitjeztem, itt leszen sírom,
Ha ti hasa értek, mondjátok meg nőmnek
övé voit utolsó hév gondolatom.......

Mondja meg fíamnak, hogy a  hont szeretni 
Soha meg ne szűnjék s hogyha halni k ell, 
Haljon is meg érte, es m inden m a g y a rn a k  
Ss/vben gyökeredző égi kötelem.
Becsületét soha kincsekén ne adja,
E  n é lk ü l az ember undok fö ld i v á z,
V is s z a  n em  a d h a t ja  m éltóságát többé 

S e m m i h iú  ca fran g , se m m i fö ld i m áz.
És szerette a n y já t ;  megosztott szívének 
Összes érzülete аж övé legyen  
Ne fe le jtse  a p já t , t a lá lk o z u n k  ott fenn  
Á ld v a  n yú jto m  felé bú csú zó  k ezem .“
S  a jk a  lecsukódott. K e zé b e n  a k ép p el 
Tették k ö zö s s ír b a ; m ig  távo l honán  
E g y  n ő  s  egy k is  gyerm e k  együttes im á b a n  
É r t e  k ö n yö rö g n ek  a s  est a lko n yán .

Zom bor у Gyula .

—  Kitüntetés. Őfelsége a király Moran- 
dini Bálint 20. honvéd gyalogezredbeli fő
hadnagyot az ellenség előtt tanúsított vité  ̂
magatartásáért legfelső dicsérő elismerésével 
tüntette ki.

—  Halálozás. Városunk egy köztiszte
letben álló családját megreuditően súlyos 
csapás érte. Hirschmann Leónak, a Csáktor
nyái Tárházak tulajdonosának szép remé
nyekre jogosító fia, Ernő, tegnapra virradó 
éjszaka hirtelen elhunyt. A halálesetről a 
következő gyászjelentést kaptuk: Hirschmann 
Leo és neje szül. Lobi Malvin a maguk va
lamint gyermekeik Dr. Gänger Jenőné szül. 
Hirschmann Terka, Hirschmann Gyula ne
vében is, a mérhetetlen fájdalomtól teljesen 
lesújtva megtöri szívvel jelentik, hogy a 
szeretett, páratlan jó gyermek, testvér és 
rokon Hirschmann Ernő virágzó, ifjú életé
nek 18-ik évében, folyó hó 17-én hirtelen 
elhunyt. A megboldogult drága gyermek 
földi porhüvelyét folyó hó 18 án délelőtt 
10 órakor helyezik a helybeli izr temetőben 
örök nyugalomra. Csáktornya, 1915. julius 
hó 17. Örök béke legyen hamvai felett! Dr. 
Gänger Jenő sógora. Gänger Gyurica, Gän
ger Marianna unokaöcscse- és húga. Az 
egész társadalom osztatlan részvéte enyhítse 
a szülők és hozzátartozók végtelen bánatát. 
Nyugodjék békében.

—  Köszönetnyilvánítás. Az izraelita nő
egylet hadsegélyző czéljaira N. N. 10 koro
nát, Taussig Oszkárné 4 koronát volt szíves 
adakozni, melyért ezúton is hálás köszöne
tét nyilvánítja Wollák Rezsőné elnök.

—  Levél a csatatérről. Ambrus József 
helybeli járásbirósági tisztviselőtől, aki a 
harctéren, mint szakaszvezető, a háború kez
dete óta szolgálatot teljesít, junius 30-iki 
kelettel vettük a következő levelet: »Öröm
mel közlöm, hogy az orosz itt velünk szem
ben a legjobb állását sem képes már tar
tani. Ellenállóképessége már megtört, mert 
folyton hátrál s gyalogságunk, kitűnő tüzé
reink fedezete alatt kergeti. Vasárnap virra
dóra Szél József 20-as honvéd-hadapródje- 
lölt civilbe öltözve kikémlelte uz egész elő
őrsi beosztásukat s Frölich János hadapród 
pedig szakaszával szembeállást foglalt velük 
s nem engedte be a faluba őket. Kitüntetést 
kaptak bátor magatartásukért Bicsák István, 
Herczeg Márton, Demeter Márton 20-as hon
védek és a két fenti hadapród. Adja a Min
denható, hogy legközelebb orosz földről ír
hassak <

—  Katonai előléptetések. A Rendeleti 
Közlöny legutóbbi száma publikálja, hogy 
ő  felsége a király Tomka Ferenc téuyleges 
állományi m. kir. 20. gyalogezredbeli had
nagyot főhadnaggyá, dr. Kovács Lipót 20. 
népíőlkelő ezredbeli hadnagyot főhadnaggyá 
léptette elő. Főhadnagyok lettek továbbá 
Horváth József és Richtman Aladár hadna
gyok, akik Csáktornyán a tartalék kórház 
állományában teljesítenek szolgálatot.

—  A bankjegyek koronaértéke. A bel
ügyminiszter az alispán utján utasította a 
közigazgatási hatóságokat, hogy a legszéle
sebb körben tájékoztassák és világosítsák 
íel a közönséget afelől, hogy a bankjegyek 
a koronaérték pénzérmeivel s így a váltó
pénzekkel is teljesen egyenlő értékűek, s az 
azok értékcsökkenéséről terjesztett híreszte
lések minden alapot nélkülöznek, továbbá, 
hogy a váltópénzérmek elrejtése, felhalmo
zása és ezáltal azoknak a forgalomból való 
kivonása a hazai közgazdaság, a pénz- és 
értékforgalom, nemkülömben a hazai keres
kedelem megbénítását okozó hazafiatlan cse
lekedet, meg a legszigorúbb megrovást és 
megtorlást érdemli meg. De ettől eltekintve, 
az elrejtve tartott érmek forgalomba hoza
tala a jelen körülmények között hazafias 
kötelesség és elsősorban a nagyközönség 
összes rétegeinek érdekében áll. Utasíttatnak 
a közigazgatási hatóságok, hogy a község 
hangulatának és magatartásának befolyására 
és irányítására hívatott más egyéneket: lel
készeket, tanítókat, tekintélyesebb polgárokat 
megfelelő módon hívják fel, hogy hassanak 
oda, mikép a váltópénzérmek a forgalomból 
ki ne vonassanak.

—  Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k :  
Mávrek Mária, Kosztel Jozefa, Jut Jozefa, 
Varga Mária, Magdalenics Ágnes, Magdale- 
nics Verona, Eberhardt Anna, Novoszel Pál, 
Grabar Katalin, Mavrin József, Zsganec Pál, 
Kuhanec Ferenc, Oláh László. Pozsag József, 
Szersán Mária, Kovacsics József, Skvorcz 
Juli, Varga Veronika. M e g h a l t a k :  Bóna 
Irma (19 é.), özv. Fejér Józsefné (72 é), 
Vas Lajos (8 h), Medved István (20 n), 
Szudacz István (80 é), özv. Spolarics An* * * 
talné (70 é), özv. Kelemen Jánosné (84 é), 
Légin Jozefa (23 h), özv Horváth Balázsné 
(67 é), Tislér Pétemé (5ő é), Pintács Ró- 
kusné (70 é), özv. Mayer Mayemé (94 é), 
Weisz Miksa (57 é), Novoszel Pál (21 n), 
özv. Holub Ferencné (76 é). Korpice Ferenc 
(76 é), dr. Siegel Nándor (76 é), Schmied- 
lechner János (33 é), Vreszk Elek (19 h). — 
H á z a s s á g o n  k ö t ö t t e k :  Tárnok Imre 
és lvacsice Mária; Szupra Antal és Noszen 
Etti; Hauer Alajos és Wedemeyer Dorottya; 
Paskó Jáno9 é9 Stemmer Julianna; Fischer 
Arnold é9 Joachim Valeria.

—  Tanítók a közigazgatás szolgálatá
ban. A vallás- és közoktatásügyi minister 
urnák rendelete folytán, a háború tartama 
alatt a népiskolai tanerőknek közigazgatási 
segédteendők elvégzésére igénybevétel szük
ségessége a Csáktornyái járásban is beállott. 
A tanítók különösen a mezőgazdasági mun
kálatok ellátásának biztosítása érdekéből 
szükséges teendők, hadifoglyok, közerő, köz
munkaerő kirendelése esetében szükséges 
felügyelet, a köztisztaság ellenőrzése, a ra
gadós betegségek esetén közegészségügyi 
szolgálat, a járványbizottságok működésének 
a támogatására és ellenőrzésére, közbiztone 
sági és rendészeti feladatok elősegítéséra 
használtatnak fel. A tanítók kirendelése a 
következő: a belicai körjegyző mellé Bóu-
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József muragárdonyi és Koliárics Rikárd 
zalaujvári, a bottornyai jegyző mellé Wirth 
László bottornyai, a Csáktornyái jegyző mellé 
Poleeinszky Emil és Pólyák Mátyás, a drá- 
vanagyfalui jegyző mellé Bezenhofer Mihály 
drávanagyfalui, a drávavásárhelyi jegyző 
mellé Rántes Menyhért, Vreszk Vince és 
Rhosóczy Elek, a felsőmihályfalvi jegyző 
mellé Koósz Károly imihálytalvi és Hadi 
Jenő királylaki, a drávacsányi jegyző mellé 
Szép János miksavári és Honfi Lőrinc zrí- 
nyifalvai, a murasiklósi jegyző mellé Nagy 
Aladár murasiklósi és Némethy Lajos mu- 
raszentkereszti, a muraszentmártoni jegyző 
mellé Horváth Ilona, a muraszerdahelyi 
jegyző mellé Czinzek István, a Csáktornya- 
vidéki jegyző mellé Lerch Lajos nyirvölgyi 
és Sray Ferenc szentilonai, a stridóvári 
jegyző mellé Tihanyi Lajos ráckanizsai, Da- 
nitz Sándor, Krampatics József stridóvári és 
Balogh Ferenc szentorbánhegyi, a viziszent- 
györgyi jegyző mellé Behojmk Győző és Ma
jor János, a Csáktornyái járás főszolgabtrája 
mellé Brauner Lajos és Thorday János osz
tattak be.

—  Népfölkelök önkéntes belépése. Az
önkénteseket általában a véderő törvény ér
telmében megilleti az a jog, hogy csapat
testeiket, ahol szolgálni akarnak, a lehetőség 
határain belül szabadon választhatják. Most 
azonban sokszor megesik, hogy főleg a 17 
éves, 36— 42 éves és 43— 50 éves önkén- 
tesi jogosultsággal biró népfelkelőknek idő 
előtt be kell vonulniok és igy nincsen al
kalmuk arra, hogy csapatválasztási jogukat 
érvényesíthessék. Ezen érvényesítést legké
sőbb a sorozáson kell érvényesíteni. Ezért 
a had vezetőség — a Külügy-Hadügy érte
sülése szerint —  megengedte, hogy ha a 
fentebbi években levő —  tehát 17 éves, 
36— 42 éves és 43— 50 éves népfelkelők 
—  a váratlan bevonulás mitl csapatválasz
tási jogukat nem gyakorolhatták — azt még 
bevonulásuk után 4 hétig megtehetik. Még 
4 hétig a bevonulásuk után megszerezhetik 
annak a póttestnek felvételi engedélyét, 
amelynél szolgálni akarnak és ha megsze
rezték, akkor oda áthelyezést fognak nyerni. 
Természetesen az minden póttestnél meg 
van határozva, hogy hány önkéntes vehető 
fel. Áll ez különösen a lovasság, tüzérség, 
vonat és egészségügyi csapatokra vonatkozó
lag Kivételt képeznek még ebben a 43— 50 
évesek, akikre vonatkozólag még csak ké
sőbb lesz intézkedés, hogy pótteslenként há
nyat lógnak felvehetni önkéntesek gyanánt.

—  Szabad már tiszta buzakenyeret 
sütni. A hivatalos lap közli, hogy a kor
mány hatályon kívül helyezte a búza és 
rozsliszt kíméléséről februárban kiadott mi
niszterelnöki rendeletet. Megint süthetünk 
tehát keveretlen búza- vagy rozskenyeret

—  Drávába fűlt iparos. Gerócs Boldi
zsár nagykanizsai ácsmester Alsódomboru 
határában több iparostársa és fivére társa
ságában a Drávában fürdött. Fürdés közben 
hirtelen segítségért kiállott, majd fuldokolva 
merült a habok közé. Fivére rögtön segít
ségére sietett, de a halódó ember oly gör
csösen kapaszkodott belé, hogv ő is életve
szedelemben forgott s csak nehezen lehetett 
kimenteni. Gerócs Boldizsár ellenben, mire 
partra húzták, halott volt. —  Holttestét be
szállították Nagykanizsára. Az orvosok meg
állapították, hogy halálát szívszélhüdés idéz
te elő.

—  Az üdítőállomásra adakoztak: Sin
ger Vilmos (Bányavár) 100 korona, Dr. Isoó

Victorné 50 korona, Schöberl Jenöné 10 
korona, Zakál Henrikné 2 korona, Kosják 
Márkné (Százkő) 10 liter tej. Német Paula 
3 liter tej. Az adakoaóknak ezúton is hálás 
köszönetét nyilvánítja az elnökség.

—  Népfölkelök bevonulása. A 19 éves 
népfölkelök julius 15 én vonultak be. Ugyan
ekkor vonultak be azok is, akiket a népföl- 
kelési és hadiszolgáltatási törvény alapján 
mint munkásokat, kocsisokat már igénybe 
vettek, de közben a szolgálatból elbocsátot
tak. A 23, 24, 25 és 26— 35-ig bevonulásra 
köteles, de még be nem vonult népfölkelők- 
nek augusztus hó 15-én kell bevonulniok.

— Uj utóbemutatószemle. A honvédel
mi minisztériumtól rendelet érkezett, mely 
szerint f. julius hó 22. és 23 ón utóbemu
tató szemlét kell tartani. Ezen mindazok a 
B. osztályú népfölkelésre kötelezettek tartoz
nak megjelenni, akik az eddigi népfölkelői 
szemlékről bármi oknál togva elmaradtak.

—  Állandó mozi. A Rákóczi utczai ál
landó mozinak mai műsora a következő: 
Messter hadi híradó (aktuális harctéri felvé
telek); Polidor, mint víg özvegy (humoros); 
A hős (háborús dráma, 4 részben) Psylan- 
der fellépésével; A szakácsnők gyöngye (víg
játék 2 felvonás).

—  Elgázolt vasutas. Verebély Ferenc 
nagykanizsai délivasuti kalauz tegnapelőtt 
este katonavonattal Pragerhofba utazott Pra- 
gerhofon a kalauz oly szerencsétlenül került 
saját vonatjának mozdonya elé, hogy az 
halálra gázolta. — Verebélynak fiatal öz
vegye maradt.

—  Zalában nincs kolera. Egyetlen ко 
lera eset történt Alsólendván a többi kolera 
hir melyet megyénkben terjesztettek mind 
alaptalan mert egyetlen gyanús megbetege
dés sem történt. Itt közöljük, hogy most 
már Vasmegyében sincs kolera. Úgy Rohon- 
cot, mint Körmendet a napokban feloldották 
a kolerazár alól s igy nemcsak Zalában, de 
Vasmegyében is megszűntnek tekinthetjük a 
kolerajárványt.

—  Jutalom a szökött hadifoglyok kéz- 
rekeritéséért. A belügyminiszter valamennyi 
törvényhatóság első tisztviselőjét, valamennyi 
csendőrkerületi parancsnokságot és vala
mennyi határszéli rendőrkapitányságot a 
legszélesebb körben leendő közhirrététel vé
gett értesítette, hogy mindazok, a kik szö
kevény hadifoglyokat közvetlenül elfognak, 
valamint azok, a kik oly adatokat juttatnak 
a közbiztonsági közegnek vagy a katonai 
hatóságok tudomására, a melyek megszökött 
hadifoglyok kézrekcrítését teszik lehetővé, a 
hadügyminiszter részéről 10— 25 korona ju
talomban részesülnek. A kitűzött jutalomnak 
az erre igénnyel bírók részére legjobb belá
tás szerint és minden további jogorvoslat 
kizárása mellett leendő kiutalására az a ka
tonai parancsnokság illetékes, a melynek te
rületén fekszik az a hadifogolyállomás, a 
melyből a szökés törlént.

—  A váltópénz elrejtő! ellen. A m. kir. 
belügyminiszter 20235/1915. sz. alatt kibo
csátott rendelte szerint a háborús állapot 
bekövetkezte óta, de különösen a legutóbbi 
időben sűrűn merültek fel panaszok az érc
váltópénz hiánya miatt. Dacára annak, hogy 
a m. kir. pénzverő-hivatal a háborús állapot 
bekövetkezte óta teljes munkaképességének 
felhasználásával állandóan veret egy koro
nás, tiz és két filléres pénzeket, minélfogva 
már eddig is tetemes mennyiségű új váltó
pénz került forgalomba, a fennforgó hiányt 
még sem sikerült megszüntetni, a minek

oka voltaképen nem a váltópénz hiányában, 
hanem abban a körülményben leli magyar 
rázatát, hogy a lakosság nagyrésze a váltó- 
pénzérmeket elrejti, azokat ily módon a 
forgalomból kivonja, miáltal úgy a hazai 
közgazdaságnak, mint a pénz- és kereske
delmi forgalomnak mérhetetlen károkat okos. 
Hozzájárulnak a lakosság ily irányú maga
tartásához azok a lelkiismeretlen forrásból 
származó és minden alapot nélkülöző hí
resztelések is, amelyek a bankjegyek elér
téktelenedésével ijesztik a tájékozatlan kö
zönséget. A rendelet erősen hangoztatja te
hát, hogy a bankjegyek a koronaérlék pénz
érmeivel és ennélfogva a váltópénz érmekkel 
is egyenlő értékűek, azok értékcsökkenéséről 
terjesztett hiresztelések minden alapot nél
külöznek, továbbá, hogy a váltópénzérmek 
elrejtése, felhalmozása a forgalomból való 
kivonása hazsfiatlan cselekedet, a mely a 
legszigorúbb megrovást és megtorlást érdemli 
meg.

—  A katonáskodó tisztviselők illetménye.
A tényleges katonai szolgálatot teljesítő ál
lami tisztviselők, altisztek és szolgák illet
ményeit a hivatalos lap csütörtöki számában 
közzétett rendelettel szM^ályozza a kormány. 
E szerint azok az állami tisztviselők, altisz
tek és szolgák, akik mint póttartalékosok 
első katonai kiképeztefésük céljából tényle
ges katonai szolgálatra bevonulnak, polgári 
illetményeik élvezetében ennek az első ka
tonai kiképeztetésnek tiz heti időtartamára, 
vagyis hetven napra hagyatnak meg. Ellen
ben azok az állami tisztviselők, altisztek és 
szolgák, akik rendes (egy, két, három vagy 
négyévi) tényleges szolgálati kötelezettségük
nek teljesítése végett vonulnak be tényleges 
katonai szolgálatra, polgári illetményeiket 
ezentúl is csak az első katonai kiképezte
tésnek nyolcheti (két havi) idő tartamára, 
vagyis hatvan napra kapják meg.

—  Az állami segély és a házbér. A 
pénzügyminiszter rendelete értelmében az 
állami segélyből a hadbavonultak itthonma
radt családtagjainak lakbérhátralékára a ki
fizetőpénztár eszközölhet levonást. — Igen 
sokan voltak, akik a lakásbérüket nem fi
zették, hanem adósok maradtak vele s az 
állami segélyt fölélték. Ha a házigazda be
jelenti, hogy államsegélyes lakója nem fizeti 
a lakbért; az államsegélyt addig nem folyó
sítják az illető részére, mig a házigazdájától 
igazolványt nem mutat föl arról, hogy a 
lakbér-államsegélyt tényleg lakbérfizetésre 
fordította.

—  Milyen lesz az uj liszt ? A kormány 
uj rendelete kapcsán érdekelt körökben fel
merült az a kérdés, hogy az uj gabona fel
dolgozása hogyan fog történni és milyen 
lisztfajokat fognak a fogyasztóközönség ren
delkezésére bocsátani, miután erre vonatko
zóan eddig intézkedések nem történtek. Hir 
szerint a közel jövőben újabb kormányren
delet fog ebben a kérdésben megjelenni, 
mely részletesen diszponál a továbbiak fe
lett. A rendelet lényegében a kukoricát ere
deti rendeltetésére utalja vissza és élelme
zési célja helyett, — amire eddig nagyrészt 
fel kellett használni —  takarmányozási és 
ipari használatra kerül. A malmok a nullás- 
lisztet huszonöt százalékban fogják kibocsá
tani, esetleg a finom tésztaliszthez azokat az 
őrleményeket is hozzáadják, amelyeket a há
ború előtt gyengébb minőségűek voltak A fő
zőlisztet a jövőben keverés helyett tiszta bú
zalisztből. a kenyérlisztet pedig valószínűen 
harminc százalék árpával állítják elő.
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Sre poSiljke, kaj se tiőe zadr- 
laja novinah, se imája pos- 

lati na ime urednika va 
Csáktornya
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MEDJIMURIE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstvenl i povuőljlví litt za púk 

Izlazi svaki tjed en  jed en k ra t i t o :  svak u  nedeiju .

Broj 29.
PredplatM otaa |e:

Na celo l e t o .............8 kor.
Na pol l e t a .............4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.

O b n a n t te  poleg pogodbe I fai 
r t& e u jt .

№ ir ta i! ш ofQatelji p t t n i i !
Neprijatelji su se navoljili tabora. - Nemei se pribliziju к Varsavi. - 141 

jezer kvadrat kilometrov zemlje smo odzeíi od neprijatelja.
Car. - Görzka velika bitka. - Boj i vreme. - Prva velika bitka s talja- 
nom. - Böhm Ermolli ^enerala go vor. - Bijeju nemei franeuze. - Zrako- 
plivci ober Belgrade.-Unistili smo taljanskoga luftbalona. - Riga varasa 

rusi sprazniju. - Windau ruski varas vu planum.

KaK stojino na bojnon poljn?
(M. J.) Vnogi veliju, koji okoloosti 

nepoznaju, da dugó traja tábor, da bi vre 
dobro bilo, ako bi vre mir bil. Tu i mi ve- 
limo. Ali ako ei premislimo, da kaj bi has- 
nilo, ako bi mír sklopili s naSinii neprija
telji predi, как bi jih do kraja vunidtili, on- 
da i mi velimo, da takov mir nikaj nebi 
hasnil. Do kraja neprevladani neprijatelji 
bi se za nekoliko lét tak ojaéili, da bi svom 
növöm silóm na nas dodli, nade sine, decu, 
Zene potukli, nade hi2e poZgali. marhu nadu 
odt rali, pák céli narod vunidtili Mi se zbog 
toga borimo tak dugó s nadimi neprijatelji, 
da budemo vu buduéih vnogih letah v u ; 
miru i vu eigurnodéu 2iviti mogli.

Vide как na pol, moremo reéi, da na 
trifrtalje su vre nádi neprijatelji preobladani. 
Ako smo vre tak daleko d njimi dodli, on- 
da nesmemo predi popustiti, dók jód i éetrti 
i s tem zadnji frtalj prevladanja nedostig- 
nemo. Uíati se moremo, da bude jeden i 
drugi nad neprijatelj tak bit, da 50 let dugó 
nebu mogel к sebi dojti. Niti peneze, niti 
pudke, niti dluke, niti к vojniétvu potrebljene 
oprave, niti druge stvari si nebude mogel 
pripraviti predi, как za 50 let.

To je zrok tomu, da se nebude nafrid- 
koma mir sklopil.

Íz Francuzke su dodli glaai. da su se 
ovi vre navoljili tabora i da se glasi zdi- 
guju proli tomu, da bi jód jeden zimski 
tabor bil. Ne samo puCanstvo, nego i voj- 
niki su se poéeli zdignuti vu Francuzkoj 
proti dugó trajuCemu taboru. Tomu se nem- 
remo éuditi, ako si premislimo. da je fran- 
cuz do vezda svaki mesec 200 jezer voj- 
nikov izgubil. Francuz, englez, rus i srb se 
je vre navoljil tabora. Mi, nemec i túréin 
jód nismo se ga navoljili, ar pri nas svaki 
s odudevljenjem brani svoj orsag i to s ve- 
likom uspéhom. Nam dobro ide na bojnom 
polju, tak si nemoramo glavu treti zbog 
mira, dók na podtenje ne navCimo one, koji

эй zrok bili taboru. N;gdo nije bantuval 
neprijatelje, zakaj su hoteli nas i nemce 
vunidtiti ? !  Kaj su s narni dteli napraviti, 
lo bumo mi d njimi napravili s Bo2jom po 
moéjom. Koj drugomu jarnu кора, sam bu 
vu nju opal 1

Pri vodi Dnister zvanoj su rusi prodli 
tijeden takvoga 2gubiéka imeli, da su mo- 
rali prositi nade generale za mir, da si mrt- 
ve pokopati budu mogli. Zapovedniétvo 
nadih deregov jim je 4 vure trajuéi mir dal, 
dók su si strahovito vnogo mrtvih poko- 
pali.

Nemdke éete se pribli2uju к Vardovi. 
To je glavni vara* Rusko Poljaéke zemlje. 

! Íz ovoga varada se stanovniétvo izselili mo- 
ra, ar se rusko zapovedniétvo vre vezda 
pripravlja к tomu, da nebude moglo nem- 
com prepreéiti prevzetje Vrardove.

Talijani su pri Isonzo zvanoj vodi stra
hovito biti bili. Vezda se je zeznalo, da je 
iz jednoga iz samih financov sastojeéeg re
gimenta samo 100 vojnikov ostalo, a 2800 
opalo. Ov regiment je 24 kompanije imel. 
Svaké kompanije zapovednik je poginul. 
General, koj je ovu Cetu vu bitku poslal, 
bude pred sud doáel, ar nebi smel na voj- 
niéku slu2bu neizvuéene finance na takvo 
pogibelno mesto postaviti.

Nádi vojniki ne samo da nebi s uspé 
hóm branili granicu nadu pri talijanskoj 
zemlji, nego su vre Origone zvanom mestu 
vu Talijansku vdrli.

Predi как bi Talijan vu tábor se pus- 
til s nami, ruski car je list poslal srbskomu 
kralju Petru, vu kojem ga opomene, da on- 
da, gda talijan poéné tabora, naj svom si
lóm podle svoje vojnike na nas. Petar kralj 
je vu svojem odgovoru pisai, da nemre to 
véiniti, ar je njegova vojska tak oslabila 
od velike zgubiéke i bete2tva, к tomu niti 

I dosta dluke, pudke, praha, niti druge muni- 
|cije néma. Ako bi se opet vu bitku pustil, 
onda bi céla njegova vojska vunidéena bila.

1 Ruski car se vezda jako srdi na kralja

Petra. To sve se je stopram vezda zeznalo
Da smo mi i nemei vu velikim do- 

biéku, to nikaj bolje ne ka2e, da su nádi 
neprijatelji od nas i od nemeov odzeli 12 
jezer kvadrat kilometrov veliki falat zemlje, 
mi i nemei pák od neprijateljev 141 jezer 
kvadrat kilometrov. Rus ima jód iz Galicije 
11 jezer kvadrat kilometrov. Rus ima jód 
iz Galicije 11 jezer kvadrat kilometrov, a 
mi imamo iz Ruske zemlje 88 jezer kvad
rat kilometrov vu nadih rukah. Iz toga se 
vidi, da smo mi i nemei osemput vide zem
lje odzeli od nadih neprijateljah, как oni 
od nas

A kaj se brrj vu su2anstvo odegnatih 
neprijateljskih vojnikov i odzetih kanonih 
tiée, tomu je broj neizmerno vekdi, как 
onih broj, kője su neprijatelji vlovili od 
nadih éetah. %

Car.
Aprila dvajstidrugoga je dodel ruski 

car vu Lemberg. Varadki stanovniki né su 
znali kakva sreéa je éeka. Bobrinszky gróf 
célé Galicije ravnatel i policaji célé dán« 
su skakali tak, da niti spati su né imali 
vremena. Od hi2e do hi2e su lélali, evakoga 
su previzitérali i koj se njim je né dopal, 
odmah su ga zvezali i vu Brigidenbe od- 
tirali. Jeden veéer policaji su obkolili teatra 
i dto je samu nuter bil 2enska ili déte, sve 
su vu Brigideube odegnali. Zakaj ? to né je 
nidéi znal. Aprila dvajstidrugoga, jedno 
subotu pák su kozaki 2idovsku cirkvu ob
kolili i céli dereg 2idova su odegnali. Так 
je to idlo od dana, do dana. Devetnajstoga 
na veéer 2andari su hodili od hi2e, do hi2e 
i zapovedali su, da na svaki hi2i zastava 
mora biti, koju pred dvajstipetim néje smeti 
dőli zeti. Vu Lembergu niti onda su jód né 
znali zakaj moraju varada zastavami na 
kinéili, nr.sliii su, da Krakava je propala

Dvajet prvoga na veéer su stopram 
zazvedih, zakaj to sve mora tak biti Velike
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plakatline su nakelili, koji su atanovnikom 
naznanje dali, da drugi dan sam car bade 
pohodil varasa i svrho toga svaki sveteS- 
njo naj bude obleéeni i mirno se naj spo- 
naSa. Bobrinsky ov dan je takov bil, как 
nori. К sebi je pozval Rutkovszky i dr. 
Stahl polgarmeStre i как su vu sobu stu- 
pili odmah je zakriéal nad njimi :

—  Car zutra dojde. Vi budete odgo- 
vorni od svega, kaj se ovdi pripeti. Ako se 
kaj najmenjSega sgodi, obedva vas dam 
sterliti, vu Lembergu pak kamen na käme- 
nu ne ostane.

PolgarmeStri na öve rééi né su odgo- 
vorili nikaj. Prignuli su se i bez rééi su 
odiSli. Véé su vuni bili, kad je Bobrinsky 
za njimi doSel i joS jedenput je opomenul 
je, da kaj je öeka, ako nebude sve vredo.

Imal je zroka, da se njim tak za grozi. 
Nikolajevics Miklós nadherceg tak je zah- 
téval, da car bez soldaékoga kordona dojde 
vu varaS. VaraS pak je pun bil naSih sol- 
datov, koje su Sidovi skrivali pred rusi 
Skalen redarski kapitan célé dane je drkal, 
gde bi koga mogel vloviti. Zadnji dan ja- 
vili su mu, da nihiliSli su doSli vu varaS i 
nemoreju je nigdi najti.

DoSel je zadnji dan. Na vulice rano 
su vun zmaééral; soldati. Ob jedenajsti vuri 
zaprli su glavne vulice. Na svaké sto ko- 
raéov jeden cug kozakov je bilo postavleno. 
Opoldan prosti soldati vu kasarne su mo- 
rali odili i na vulicaj samo kozaki su ostali. 
Ovi né su smeli veC vun dojti vu varaS 
doklam je car tarn bil. Stanovniki slobodno 
su vun na vulice doSli. Vu obloku nisei 
je né smel biti. Ako su koga pred zaprtim 
obloku vidli stati, odmah su ponjega odiSli 
i vreSt su ga zaprli. Prék puta niSCi je né 
smel iti.

Oficiri pred jednim hotelo su Cekali. 
Na Halicki trgu pak su okrainski muii stali 
s jednim ruskim popom. Popoldan ob peti 
vuri od kolodvora céli Sereg automobilov 
je doSlo Na prvim automobilo redarski ka
pitan je sedel sbélim obrazom, как krajda. 
Od njega зато joS jeden elovek je joS be- 
leSi bil. To pak je sam car. Na drugim au 
tomobilo sam car je sedel Blédije bil, как 
eténa i videti je bilo, da ves drvCe Svaki 
je slobodno na vulici stal, pak itak jako 
mato ljudstva je bilo vuni. NajviSe Senskih 
i dece je stalo vuni. Razmi se to. Svaki je 
slraho bil, da nebi Sto kamena ili bombu 
hitil, jerbo onda strahovitna vura bi bila 
doSla. Pred palaCom gde je car sianuval 
pod zapoved su moral: varaski purgari stati. 
Car je ovdi stal vun iz automobile i od
mah je gori vu svoje sobe odiSel. Samo 
potlam doSel к jednomu obloku i zahvalil 
se je narodu. Komaj deset réé je sgovoril i 
odmah je nazat se potegel Kozaki su s 
korbaöi tukli zidove, da naj slaviju cara.

Drugi dan rano vjutro je véé odiSel 
car vu Przemysl, i taki on dan je joS na
zat doSel vu Lemberg Kruha i vodu svaki 
dan su iz Szentpétervara dopelali za cara. 
Lembersku vodu néje utal piti, da ga nebi 
za giftali. Dvajstiéetrtoga je odiSel tak stiha 
da stanovniki su niti né znali, da cara veC 
néga vu varaSu.

Da bi car bi znal, da tak fletno sgubi 
Lemberga, segurno se ne bi bil trudil tak 
daleko za to, da vidi jeden varaS, koj je 
samo nekoii mesec bil njegov.

Görzka velika bitka.
MajuSa dvajstitretjega je talijan nam 

poruéil boja i dvajstiCetrtoga veC je znati 
bilo moéi, da naj vekSe bitke kre Izonzo 
linije budejo Od Görza doli do mórja teée 
najviSe krvi. Seat tijednov trajaju ovdi bitke 
i Sest tijednov teée ovdi tuliko krvi, как 
tnakar na severnim bojnom polju. Najmre 
pak okolo Görza, kojega talijani podsiloma 
hoéeju zadobiti i poleg toga za njega teée 
naj vise krvi. Dan i nőé ruZiju, tereju ovdi 
Stuki, dan i nőé praskaiu maSin-puSke, lé- 
éeju bombe, ali talijani niti jeden koraéaj 
su do vezda né mogli naSe nazat stisnuti. 
Za vezda joS sve pozicije deriimo, vu ko- 
jih smo do vezda bili. Vu Görzki bitki ta
lijani su strahovitno biti bili i nezmerno 
krvi pretoéili, najmre pak pri görzkim mostu. 
koj céloga varaSa brani.

Как su nam talijani boja poruéili, naSi 
slavni Seregi ovdi su se poéeli skupljati i 
odmah su görzkoga mosta tak objaéili, da 
tak sgledi vun, как jeden festung.

Od kraja, как se vidi talijanom prvi 
cilj je bil, zadobiti Görza, drugi pak vu 
Triest maSirati.

Da prvoga cilja nemoreju postiéi, za to 
je görzki most, da opet drugoga nemoreju 
postiéi, to pak je doberdoi gora, koja Tri- 
eszta brani. NaSe soldaéko zapovedniétvo 
napré je znalo, da talijani na ovim niestu 
budo naj bolje vdirali, svrho toga ovdi su 
se i naSi najbolje prepravili. Talijani niti 
jednoga cilja su né mogli postiéi, Görz i 
Trient je denes ravno tak naS, как je i 
predi bil.

Pri görzkim mostu, od poruéanja boja, 
do juniuSa 23 ga, dakle prvi mesec ovu se 
je pripetilo :

MajuS 23 Ov dan su nam poruéili
boja.

MajuS 24, 25, 26. Tri dana je trajalo 
doklam su talijani do görzkoga mosta doSli. 
Ovi tri dani skorom bez svaké bitke su 
minuli. Patrole naSe, как njim je to zapo- 
vedano bilo, pomalem nazat su se vlekle i 
smirum su prijave poSilale, как talijani 
napreduvaju.

MajuS 27. Ov dan su talijani pervié 
se navalili na görzki most.

MajuS 28 Talijani podrugoé su s ve- 
likom moéjom vdirali na most. Strahoviten 
ogenj su spuSéali iz Stukov i onda su pe* 
Siéki na Sturmu isii, koje su naSi kervavo 
nazat sbili.

Od majuSa 29-ga, do juniuSa 8-ga mir 
je bil na célim írontu. Talijani su previdli, 
da makar njih je puno vise, nemoreju naSu 
liuiju predrti.

JuniuSa 9-ga opet su poéeli talijani 
vdirati, najmre pak proti Monté Sabotino. 
Talijane su do kraja nazat sbili.

Od juniuSa 9 ga, do juniuSa 23 ga 
opet je mir bil. Öve dane niti jeden Stuk 
néje se oglasil. Dakle prvi mesec to se je 
pripetilo. Talijani veliki sgubiéek su imali 
bez svakoga hasna.

Bombardiranje Görza.
JuniuS 23 ti Ov dan eu opet svelikom 

silóm poéeli talijani vdirati. Ov dan su po
éeli bombardirati ponoéi Isonzo mosta i 
Görz varasa, bez svakoga hasna. Vu zorju 
peSiéki su na Sturmu isii. NaSi su je nazat 
pretirali.

JuniuS 24, 25. 26, 27. Öve dane pod- 
jednoma su Stuki mréali i hitali svakojuéke
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bombe. Dvajtisedmoga i peSiéki su probali 
napreduvati.

JuniuS 28. Céli dan je velika megla 
bila i nikaj vaineöega né je se pripetilo. 
Ov dan barem su se malo poéinuli.

JuniuS 29. Na slavo Petru i Pavlu ta
lijani céli dan su bombe spuSéali.

JuniuS 30. Obéinita Sturma. Jeden ti- 
jeden su létale strahovitne bombe. Takvo 
strélanje je bilo, da зато  on more si to 
premisliti, koj je tarn bil. Talijani mislili su, 
da Stuki su svrSili svoj posel i poéeli su 
napreduvati. JuniuSa tridesetoga ob polnoéi 
poéela se strahovitna borba i trajala je po
poldan do pol jedne vure. Talijane na céli 
liniji neéimurno su naSi preobladali i nazat 
pretirali.

Svaki dan sturma. Júliusa l-ga 
céli regiment je iSel na Sturmu. Poéela se 
ob dvanajsti vuri i do dvé vure je trajala. 
Talijaui strahovitnim sgubiékom su se 
morali opet pobrati.

JuliuSa 2 ga. Opet Sturma. NaSi su 
talijane ov dan éisto blizu pustili. MaSin—  
puSke tak su je pokosile как kosec travu.

JuliuS 3. Opet Sturma.
JuliuSa 4-ga talijani dva bataljone zeb- 

ranih soldatov su poslali svakojaékami bom
bami. Niti stém su nikaj né napravili.

»Generalangriff.« Julius 5. »Ge
neralangriff« tojest naj vekSa i naj jakSa 
Sturma. Ov dan je bila naj vekSa bitka. Ov 
dan su talijani tak strélali, da se takvo 
strélanje vu ovim célim boju joS né éulo. 
Kuliko Stukov su samo imali, sve su na 
jedno mestu naperili i né ga bilo za pod- 
lan meäta, kam nebi bombe bile curele. 
NaSi dekungi sporuSili su se.

Toéno ob dvanajsti vuri se poéela Stur
ma. Tri vojni zbori su vu jednim vremenu 
na Sturmu isii. Na veéer do desete vure je 
trajal strahoviten boj. §tuki su podjednoma 
ruéali, ali naSi i vu naj vekSem ognju stali 
su как peéina.

Magjari, horváti i dalmatinci su ov dan 
opet pokazali talijanom, kakvo krv imaju. 
Na céli liniji su opet strahovitnim sgubié
kom retirérati morali.

JuliuSa 6 ga opet je Sturma bila, ali 
puno slabeSa, как predi jeden dan.

JuliuS 7. Céli dan su bombe létale.
Od ovoga dana talijani véé ne ufajo 

na Sturmu iti i previdli su, barem njih ga 
puno vise, как naSih, itak nemoreju nikut, 
nikam.

Görzku bitku talijani do kraja su sgu- 
bili. Sest tijednov su dan na dan vdirali 
na naSe pozicije da je predereju. Cilja né 
su postigli. Drugaé je to bilo pri Gorlici, 
gde su naSi éetiri vure samo vdirali na 
ruse i laki su rueko liuiju predrli. Talijani 
od toga su si zeli példu i mislili su, da i 
njim moguée bude tak napraviti, как su 
naSi sa rusom. Né su premislili, da pri Gor
lici magjar, nemec i horvat je vojuval, a 
né talijan. Kaj je ovim moguée bilo, to ta
lijanom nigdar nebude

Boj i vrérae.
Moremo se smisliti, da vu zimskim 

vremenu viSeput smo dobili takve glase, da 
poleg de2dja, snega ili pak velike megle 
niti neprijatelj niti pak naSi né su mogli 
na bojnom polju svoje taborske posle zver- 
Suvati. Barem denes kad su naj noveSi 
Stuki, puSke, automobili, maSin puSke, aerop- 
lani, luflbaloni, dekungi, dobra oprava i t. d.
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itak po jedni etrani ne vési vojeka od vre-
mena. , .

Kak je to drugal bilo negda. Negda 
vu zimskim vremenu né je bilo mogulé 
bója tirati, ako pák su itak i po zimi bója 
deráali, pripetilo se, da céli Seregi su se 
vuniötili. Naprimer 1719-ga leta Amfeld 
Svédskoga generala iz deset jezer ljudstva 
stojeéi Sereg, tak rekul do zadnjega lloveka 
se je zmrzel med bregi.

Negda je zima velike Sale napravila 
med neprijatelji. Так naprimer 1795 leta 
okolo Hollandié morje se je zmrzlo. Vu 
jednim hollandskim morskim poStajaliSlu 
Cetirinajst ladjih je bilo. То su francuzki 
husari pozvedili i jedno nol su sve letiri- 
najst ladje prijeli. Hollandski marineri niti 
su né po mislili. da bi francuzki kojeniki 
po morju doSli do njih. Husari su na kö
pfte canjke svezali i tak né je bilo luti, 
kad su po ledo hitro do jahali i ladje zav- 
zeli. To su bili prvi moreki husari.

Poleg stalnoga deádja 1346-ga vu jedni 
bitki strelicam Snore su se na moéile, puS* 
kin prah pák 1809-ga leta poleg Znaima 
trajülim boju »ak se premolil, da né je bilo 
moéi strélati. Obedvaput su morali s bojom 
postati i poéekati doklam se vréme preo- 
brnulo i nastalo je lépő suho vréme. Dakle 
negda né je bilo moéi bója tirati, ako je 
vréme né za to stalo. Jeden i drugi nepri- 
jstelj moral je svoje Serege vu takvo mesto 
spraviti, gde su mogli Seregi dobroga vre- 
mena se vlekati.

Negda poleg velikoga snega né je niti 
par koraéov dalko videti. Так se pripetilo 
1807 ga leta, da poleg velikoga snéga fran
cuzki Seregi samo onda su spazili ruske 
kozáké, kad su landSe véé jim na prsah 
stale.

Veter ili рак veliki vihri joS bolje Skodi. 
Zanemiti dogodjaj se pripetil vu Spanjolskim 
i englezkim boju. Fülöp Spanjolski uralj 
poslal je svojega vodju 1588 leta, da naj 
ide vu Engleziju i naj ju zavzeme. Vodja 
je imel 130 ladjih, na kojih ie 20 jezer 
soldata, 10 jezer marínéra, 2680 Stukov i 
za Sest mesecov stroSka bilo. Veter je ladje 
vn severno morje na lírai. Spanjolski vodja 
samo za pol leta je mogel svojega velikoga 
flerega polovicu dimo spraviti. Od potlam je 
Englezia tak moéna nastala, da denes ju 
naSo oruZje vuniSti

Denes svaki vodja próba, da vréme 
preob'ada. Negda je to moéi napraviti. Nap
rimer ako zvézdo znanci napré moreju po- 
vedati, da hudo vréme bude, vodja odmah 
tajno odredi, da ov ili on Sereg vu hudim 
vremenu naj si mesto premeni i slém nep- 
rijatelje prevari.

Voda takodjer veliki роэе! ima vu boj- 
nim vremenu. Naprimer 1701 leta Svédi su 
Drina vodu tak za Sancali, da je ova voda 
morale vun ziti i stém su b tku zadobili, jerbo céla okolica gde je neprijatelj stal, je pod vodu doSla.

Vu deneSnjim boju рак зи francuzi i 
englezi Dünkirchen i Ipern okolicu pod vo 
du pustili i stém su nemce zastavili, koji 
jós niti denes na oni okolici poleg vode 
nemoreju napreduvati. Istina, da niti fran
cuzi nemoreju sad do nemcov dojti, da je 
is Francuzke zemlje pretiraju

Iz toga se vidi, da denes vréme, vihra. 
detdja, vodu i tak rekul célo narav je moéi 
pod bojni jarem spraviti.

Prva velika bitka s talijanom.
Seat tijednov su probali talijani svako 

formu napreduvati, doklam su odlulili jed
no oblinito Sturmu. Razmi se, da takvo 
mesto su si zebrali, gde su naj Ie2i mogli 
iti i mi naj teái se braniti. Ovu mestu pak 
je Isonzó voda i okolica, od Görza doli do 
mórja, od Trieszta popriliki trideset kilómét- 
rov dalko. Cetiri vojni sbori i nezmerno ve- 
likih Stukov je stalo vu liniji. Petoga i Ses- 
toga je bila naj vekSa i naj strahovitneSa 
borba. Na hiljada dvajsh osem centimeter- 
nih granatov su spustili svaki dan na naSe 
pozicije. Kad su mislili, da naSi dekungi su 
spodrti, odmah blizo dvésto jezer talijana je 
islo na Sturmu na petdeset kilometrov dugi 
liniji. NaSi Cisto blizo su pustili neprijatelja 
i kad su veC do drotov doSli, onda su se 
spro2ile naSe maSinpuSke i Stuki i nezmer
no kugljih poSilali na talijane. Kuglje su 
puno guSCe létale, как tula. Talijani taki 
vu prvi minuti su se sbésili. Na hiljada 
mrtvih jo odmah leZalo i na hiljada i hil
jada plezércov je krilalo za pomol. Zivi 
pak su bez pameti pobegli. Za kratko vréme 
opet su talijane na Sturmu tirali. Так su 
mislili, ako su pervil né mogli do naSih 
dekungov dojti, drugol zasegumo budejo 
Ali drugol su opet tak ziSIi, как i pervil. 
NaSi soldati vezda su vei né zadovolni bili, 
da samo kuglje spuSlajo, neg bez svaké 
zapovedi vun su poskakali iz dekungov i s 
bajonetami su iSli na prestraSenoga nepri
jatelja, koj je opet joS zvekSim sgubilkom 
moral retirérati. NaSe lele dakle prvo veliko 
talijansko Sturmu vite2ki su preobladale i 
strahovitnim sgubilkom neprijatelja presilile, 
da bez pameti pobégne. Na céli liniji sve 
pozicije smu zader2al; i 2iv talijan je vu 
naS dekung né doSel.

To je bila prva velika bitka s talijanom. 
Istina, da i predi su viSeput bili biti talijani 
i predi su velike sgubilke imali, ali tuliko 
su sve skup né sgubili, как vu ovi jedini 
bitki. Od ove velike bitke mogli su se tali
jani i céli svét navliti, da naSa vojska je 
tak molna, da ju né mod preobladali.

NaSi neprijatelji tak su mislili, doklam 
se mi s rusom bijemo i célo m ol proli 
jemu moramo poslati, ako holemo, da za- 
der2imo sve onu, kaj smu zadobili, ov las 
ako nas talijan za hrbtom pograbi onda 
sgubleni budemo. Mislili su, da od rusa mo
ramo regimente od poslati i tak tarn sla- 
beSi budemo, ili pak dalje budemo proga- 
njali s célom moljom ruse i onda talijani 
lépő se doSpancéraju vu monarchiju, zav- 
zemeju Trieszta. Fiumo i maS rali budeju 
proti Badimpestu i Belu.

Pri Izonzó vodi trajula bitka navlila 
je. da sloga nikaj nebude Mi dalje bijemo 
ruse i talijani zato nemoreju se doSpanci-> 
rati vu monarchiju, как su to mislili Pos-j 
vedolilo se, da neprijatelji né su dober 
ralun napravili, jerbo mi dosta veliko mol 
imamo. da stremi neprijatelji moremo slavno 
vojuvati, proti ruso, srbu i talijanu.

Denes vel i neprijateljske novine, как 
su englezke, francuzke. amerikanske pre- 
poznaju, da né je mod tak zlehka preob 
ladati NemSko i Ausztriu, как su to od 
kraja svi mislili. M slili pak su, ako se i 
talijan na nas navali, onda je zadnja vura 
vudnla NemSki i Austriji. Denes vel sami 
neprijateljski vodji tak govoriju. da nebude mo- 
Ci NemSko i Austria Magjarsko preobladati 
Hvala Bopu. da to sarni neprijatelji prepoznaju

KAJ JEJfOVOGA?

Рёата od pujduäu, koj je vu 
boju vumrL

Kaj se pripetilo, kaj se je zgodilo?
Ml adoga junaka vu gröb je  spravilo.

Vu Karpatskoj zemlji visoke su gore, 
Vnogoga junaka vu grob sprevodile.

Mesece aprila zima jaka bila,
Vnogoga junaka zemlja j e  pokrila.

V blizje tam spita/e mene su spravili,
Gde sam tuzen moral vu ranah vumreti.

Majusa meseca dneveka drugoga 
Sprevoda sam imel do grob a hladnoga.

Hrastovoga kriza na grob su postajli,
„Klobucsarics Ferencu na nju napisali.

Kaj bu se poznalo, vnogo letah znalo,
Da ovdi pocivá déte medjimursko.

Déle medjimursko iz jurovske fare,
Iz jurovske fare, z Kismihäly obcine.

Listeka sam spisal na pajdase mo je.
„Pajdaseki dragi! zmislite se zame.u

Némám tuzen zene, koja me ljubila,
Niti pak matere, koja me dhranila.

Pajdasi ljublenif to vam ja dam znati,
Da bi vi od mene pesmu izpisali.

Kak sam toga lista vu ruke ja prijal, 
Milo sam si zdehnul i suzice brisal.

Vnoge nocke jesmo skupa skuznovali 
I  zadnjic med sol от ovak spominali:

* Pajdasi ljubleni! tak dobri budite,
Pak me josce jedenput к cugu sprevodite.u

Za lost no smo njega к cugu sprevodili,
Tam se skusuvali, lépő rukuvali.

Za tern se cug genul, on suzice brisal,
Milo si je  zdehnul i s „ Bogom !u zakrical.

Komaj je  on dosel v Galiciju tuznu,
Vec j e  dusn spustil za svu domovinu.

Vu bozanskom mir и naj se on pocivá!
Naj se v nebu pokoj vekivecni vziva!

Nebo, svetlo nebo! как si ti gjungjenö! 
Naj se ga zavziva dragi pajdas mirno!

Kismihályfalva. Spisali:
M es x n r ic a  lá tv á n  i 
P in tn r ic s  B á lin t .

— Prosimo mise postuvane predplatnike, 
naj nam vu no vim fertalju predplatne zaos- 
tatke cim predi posleju i predplate ponovijw

— Srbi vu Albaniji. Montenegrovci 
ulazili su vu Skutan i po'eg toga srbi ta
kodjer su se gon pod gli i svojini Seregom 
célo serdineSnjo Alban:u holeju zavzeti tak, 
da bi hutar med Srbiom i Montenegróm 
Aleesio bil. Vu Skutariu Vukotics general 
odred i je, da svi albanci prék daju oru2je. 
Albanci né su se suprotivili i do dvajsti 
hiljada albanca je svojo volno doli deto 
oruZje.

— Velika görzka bitka. Pokehdob 
talijani Sest liiednov né su nioguCni bili 
niti jeden korala) napré dojti. C.adorna la- 
lijanski vodja silóm je Stel napreduvati, da 
malo potiSi talijanski narod. koj vel na 
glas Spot t one, koji su vu ink hudi polo2aj 
nagnali T.tlijanski orsag Talijanski generali 
na céii liniji probali sn i»de bi mogulni



Csáktornya, 1915 juliuäa 18-ga

bili barem nekaj aadobiti, aii aveposad kér-
vavu so je nasi pretirali. To se je niti vu 
Kárpáti né pripetiio, da bi Sest tijednov 
neprijatelj sto jezer Ijndstva bil sgnbil, как 
su vezda talijani, pák itak poleg ovoga néz- 
mernoga sgubiCka joä jeden fix punta né 
su zadobili.

Najbolje зе műéi Cadoma na isonzói 
frontu. Dobro se der2iju nádi vitézi barem 
neprijatelj strahovitno ströla iz átukov ovu 
liniju i jód bolje fratiju ovdi talijani muni- 
ciju как su rusi od poéetka bója. Na dob- 
redói doüni, pri görzkim mostu i na Mon- 
falcone okolici su s obéinitom dturmum 
ételi talijani pretirati nade, ali viteíki nádi 
baki i honvédi niti jeden koraéaj su né od- 
pastili. Od Polane na poldan dva talijanske 
vojne zbore su nádi kervavo sbili. Odovut 
na sever takodjer strahovitna bitka je bila, 
ali nádi zvuéeni i zveZbani soldati i ovdi 
su kervavo sbili talijane Talijane su tak 
padali doü, как tuéa. Strahovitno vnogo 
mrtvih su imali talijani, kad su pobegli. 
Nádi su je stopram onda strélali Cisto ko- 
mot, как zajce. Kervavi dan je to bil tali- 
janom i Cadorni

— Böhm Ermolli generala govor.
Petdeset prvoga regimenta Weisz Béla kap- 
rol povédal je vu jednim dpitalu, kakov go
vor je drZal zadnji dán pred Lembergom 
Böhm Ermolli general po magjarskim jeziko 
magjarskim bakum

— Magjarska deca ! Ovdi stojimo pod 
Lembergom i vu varaSu deset mesecov ée- 
kaju da je vi oslobodite od ruskoga jarma. 
Domaj vu Magyarskim orsagu svaki zna, 
da ste vi ovdi. Céli svét, bil prijatelj ili nep
rijatelj, vas gledi. ali budete moguóni poéis- 
titi od neprijatelja Galicije glavni varad, od 
onoga neprijatelja, kojega vi véé vide tijed
nov pred sobom tirate. Ovu je zadnji va
rad, koj je jód neprijatelju vu rukah Ako 
ovdi preobladamo. onda Gaücija éista bude 
od neprijatelja. Naj vekdi nad zapovednik, 
nad stari kralj za ufa se vu Vc's, da Lem- 
berga nazat zadobite.

Bog je domaj takvo letinu dal, как da 
bi stém dtel vat nagraditi. Dika bude vada 
i vide drobne deéice. Koj 2ivot sgubi za 
Lemberga, njegvo íme zanavék na mra- 
morsku tablu bude zrézano, njegvo 2enu i 
decu orsag podteno bude zdr2al. Koj pák 
tak bude plezérani, da vu civilu nebude 
mogel svoju medtriju dalje tirat«, podten kruh 
bude dobil od orsaga. Vi ste najdragda deca 
vadé domovine, vadega staroga kralja. Nep
rijatelj, koj je jód vu varadu, dobro vas 
véé pózna, boji se vas. Nutri vu varadu s 
cvétjom vas véé éekaju stanovniki, jerbo 
znaju, da magjarska deca je budejo oslo- 
bodila.

D eca! Soldati! Nebudem vám rekel, 
budeti segurni, budite vitézi, neg rekel vám 
budem, budite sdudom i télom magjari ! 
Napré, magjari! Nádi deéki na ovaj govor 
stakvim veseljom su isii vu ogenj za svo- 
jim generálom, как mortig nigdar. Vraga bi 
bili preobladali, né da nebi rusa. Vu varadu, 
как smo véé od toga pisali, s velikim ve- 
seljom su pri jeli nade soldate. Put, kud su 
idli, s cvétjom je bil nastrti. Ovaj dán, koji 
su vu 2ivlenju ostali, nigdar ga nebudo 
póza bili

— Bijeju nemei francuze. Juliuda 
14 ga pri Souhez zvanim mestu sbili smo 
frencuze, tak glasi nemdka prijava. Fran- 
cuzi vide dancov i jarkov su dteli vu Argon- 
nejski Sumi nazat zadobiti, ali to smo mi

»MEDJIMURJE«

njim pretrgli. Strahovitno kervava bitka je
to bila i nemdki deregi vlovili su 116 ofl- 
cirov i 7009 francuzov.

— Zrakoplivci ober Belgrad«. Iz
Niaa javiju, da ov mesec 16 ga austria-— 
magjarski zrakoplivci su doleteli i vide как 
petnajst minut su ober Belgrade létali, ali 
bombe né su hitili na varad. Srbski oficiri 
stoga to misliju, da opet va2ne stvari se 
budejo zapoéele okolo Belgrads.

— Vuniétili smo talijanskoga 
luftbalona. Juliuda éetirinajstoga nádi ká
nonén, koji braniju Görza i okolicu, dőli su 
strelili jednoga talijanskoga luftbalona, kője 
nade pozicije dtel spregledati. Luítbalon s 
dvemi oficiri doli je opal.

— Riga varaéa rusi sprazniju. 
Ruske novine same pideju, da rusi Riga i 
susedne varadé spraznili budo Soldaéko 
zapovedniétvo odredilo je, da sve zvone, 
koji su vu Riga varadu i po okolici, odmah 
treba doli zeti i dalje spraviti, da ne doj- 
deju neprijatelju vu ruke.

— Windan vu plamnu. Iz Kopen- 
hage pideju, da juliuda 14 ga dtuke su éuli 
od Ostoglanda. Veliki piámén se je videl 
ponoéi. Как ribari povédaju, koji su onu 
nőé na morju bili, Windan ruski varad i 
morsko postajalidée je vu plamnu stalo. 
Nemdki dtuki su varada vu2gali.

— Romania zrakoplivee isce. 
Tödlicher Sundschau novine pideju, da Ro
mania trideset aeroplanov je kupila vu Ta- 
lijanskim. Aeroplani prék Szaloniki su dodli 
vu Romaniu. Sad Romania za veliko pla- 
éu zrakoplivee idée, jerbo vu Romaniji né 
ga dto bi znai s aeroplani baratuvati.

— Rusi branill budo Var&avo. 
Times novine pideju, da vu Széntpétervara 
za vezda né su straho, da Vardava prepad- 
ne. Ako branili budemo varada, to du2e 
vremena bude trajalo, jerbo veliki ruski 
dereg stoji lam i Vardava né je najmenjdi 
testung. Ruski soldaéki oficiri tak misliju, 
ako nemei predereju ruskoga fronta pri 
Ivangorodu, za to nebude taki Vardava pro- 
pala. Varadke stanovnike samo za to su 
vun stirali, jerbo braniti hoéeju Vardavu

— Talijani célo Albaniu zahte- 
vaju. Neprijatel|om veliko brigu zavdavle 
Albania. Najbolje je to 2alosti i srdi, da 
montenegrovei i srbi neéeju posluhnuti svoje 
prijatelje, neg sami idejű po svojim putu. 
Talijani niti éuti neéeju predi od toga, da 
vu Dardanelle podleju svoje ladje i obeéani 
dereg na pomoé, doklam éisto nebudo ose- 
gurjeni, da céla Albanija njihovabude. Nep- 
rijatelji sad s célom moéjom se trsiju, da 
nekak pomiriju talijane, srbe i monteneg- 
rovee

Za tabor аки рок tu gotovl к и-  
vert! a a пар I а от, takodjer i TABORS- 
K E  K A R T E  ае dobija kod Fiacbei 
Fül dp (S trau а г  Sándor) knjiiarici. 
Ciena г к и vert —  2  /// / •  —  taboraka 
karta  - 1  Ш1.

Pésma staroga vojnika.
^alostno je ovo vezda govorenje, 
Medjimurskim ljudem dal budem na znanje.

Milostivni Bo2e ! tebi se ja  vteőem,
I vu tvoje irae öve rééi piSem :

Govoril ve budem tekuéega leta,
Ja siromak tu2en, svojega stalida.
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Ja sam izebrani od lanjskoga lota,
Vu soldaéki ve kruh, prek 30 tetah.

Nije ovo hudo, za mladog éloveka,
Koji broji blizo, 25-tog leta.

Ali mi siromaki, ki smo oáenjeni,
Iz drobnom deéicom, jesmo obterSeni.

Nam je malo teái, ovdi vezda biti,
Kajti 2enu, decu né moéi zabiti.

Mi se ovdi veéput tako spominamo,
Da se vide nigdar dimo nevraéamo.

Ali opet z druge strani ovak reőem :
Ufam se vu Boga i nebum nesreéen.

Komu je sudjeno vu tom leti vmréti,
Tomu nikak nemre, on vezda izbeéi.

Zato 2ene drage, najte se plakati,
Kaj smo vas iz decora morali ostajti.

Jedni su z Kaniáe vu Győr odposlani,
A mi opet vu Веб jesmo odebrani.

To se ovak vé li: Kralja posluhnuti,
Makar buded moral z svéta preminuti.

Piáéi denes steput, to nikaj nehasni,
Nego Boga moli, to si vide hasni.

Bog sam to je za2el, more i zapreti,
Samo moja duda mora bolda biti.

Ufam se vu Boga, koj je mene stvoril,
Za to Sena, deca, nebom nikaj dvojil.

Ako volja Boája, to je odsudila,
Znam. da za gréh duda, moja bu terpela.

Dobrovoljno sve zlo budem ja podnadal
Так bum zveliéenje leái ja si nadel.

Morti budu öve rééi moje zadnje 
Za to jodée vezda dajem to na znanje.

Naj staredi ljudi ovo vezda óuju,
Kad njihovi si in vezda svi vojuju.

Ljublena Marija budi nam na pomoé.
I presveto Trojstvo daj nam v boju jakost.

Ovdi jód se spriőam 2eni, deci skupa,
Primite blagoslov od vadega otca.

S tera ve i zapiram moje govorenje,
Daj nam Boáek svim skup dudno zveliéenje.

Vu Beéu AndroSCII IVM.
vojnik.

Urednikova poéta.
Na novo au к nam aljedeőe péame poalali naái poS- 

tuvani ditatelji, iz kojih ae ovdi apomenemo :
1.) Branimo ai domovinu. (P. M. Muraaiklóa.) Dobra 

je zmialjeno. FriSko bu red na ovu pésmu dolel. — 2.) Ta- 
borska pt'sma. (F. M vu polonakim Ipitalu.) Vnogo poprav- 
ke treba óva pésma, zbog toga proaimo za potrplenje. — 
3.) Pésma tugujuöa. (V. A. Zalaujvár.) Bude izlazila. — 4.) 
Pésma junaéka. (L. J. DrávavásArhely.) Dobra je. Bude izla- 
zila. — 6.) Neverni talijani. (L. J. Szentilona.) Miseli su dob- 
rí vu pésmi, ali verzuli jako áeplaju. Nesu bili к j ed nőj 
vízi sloteni. Vrédno bude, da ju popravimo. — 6.) Pésma 
iz vojske. (Ca. P. iz Csehlaka.) Bude izlazila. — 7.) Péama 
mladoga regruta. (L. P. CyUmölcahegy.) Izlazila bude. —  
8.) Iz aela. (T. J. Zagreb.) Medjimurake lene niau tak ve , 
как vaäa pésma kale. Takra su vezda vremena, gda к е м  
vnogo laloati i luge moraju podnaftati, tak nésu vrédne, da 
bi jib zbantuvali s pésmom, nasuprot vréd ie au lomu, da 
jib pohvalimo i pred njtmi Ikrlak doli zem Zbog tóga 
vaäu pésmu nemremo vu novine deti. — 9.) Péa.na od tá
bora. (Zs. M ) Neda se popraviti. — 10.) Pésrca iz tábora. 
(V. D. vu Bukovini.) Izlazila bude.
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B ú z a ..................PSenica................ 32 —
R o z s ..................H r2 ...................... 22 —
А г р а .................. Jeőmen................ 22 —
Z a b .....................Z o b ...................... 23 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 29 —
Fehér bab uj . . Grah beli.........60 —
Sárga bab . . . .  Grah 2uti......... 55 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 53 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag...............L e n .......................54 —
Tökmag...............KoSCice.................54 —
Bükköny............Grahorka..............30 —

Rákécl-yllci HU kroj 18. polei K ra lJ m k o |i tudi.

Ima takaj trgovinu ЦАПУД 
od najbolse vrsti i n l l lHi
Koji treba zazidanje* moze ga 
dobiti u svako dóba doma pri 
njemu uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
éistofal. Trzi cépanoga suha 
bukóvá drva ilapora na vagu.
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------- felvétetik-------

Strauez Sándor
könyv- és papírkcrcs- 
kcdéecbcn, könyvköté
szeteken Csáktornyán

_______________»MURAKÖZ«______________________ __________________________29. szárny
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Egy jó erkölcsű fiú, ki a horvát nyelvet bírja, 681
:: TANULÓNAK felvétetik ::

LISZT ÉS BRODNYÄK fűszer-, rövidáru- és vaskereske
désében Stridóváron.
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1 üsttel F i i  (Striusz sandán j
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■ I A  legújabb gyorssajtókkal é s : ■
■ I segédgépekkel van felszerelve | 5
5 ! Elvállal mindennemű könvv- :  S
2 I nyomdai munkákat a legjntá- : ■
■ I nyosabb árak mellett. Könyv- : 5
■ I kötészetében mindennemű be-I S
Z I kötések a legpontosabban és i ■
■ : jutányos áron készíttetnek el! t ■
■  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ■! I i I
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I  hünpnpmda és hönyviiötészet Csáhtomp Telefon 34 [ .
■  " ■ ■ ■ I l i .......................... I ................... I I I I M i i l ............ ■ ■

Rococo női boudoir,zsinorozott d am ast garnitúra, divány, asz-
— Ä K Ä S ' S  22Ü
o l c s ó n  e l a d ó k !

Bővebbet: H O L L E N B E R G E R  J. kárpitosnál Csáktornván. 
------------------------- D e a k -u tca----------- -- ------------

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor] könyvnyomdájában Csáktornyán.
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