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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

Kiadóhivatal :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Telefon szán 34.

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

M egjelen ik  h eten k in t egyszer: vasárnap.

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

Egyes szám ára 20 fillér. Hirdetések Jatáayaeaa ezánlttataak. Nyllttér petltsera 50 fillér.
Felőle* ixerkMstO;

ZRÍNYI KAROLY.
F6uerke«ttO:

MARGITAI JÓZSEF.
Kiadd éa Uptulejdono«-.

ST R A U SZ SÁNDOR.

A tüdőbeteg katonákért.
Seregeink diadalmas szárnyon repülnek 

előre s az öröm ünnepi pillanataiban már 
szinte elfelejtjük azokat a téli borzalmakat, 
amelyeket hős katonáinknak el kellett vi
selniük, mikor a Kárpátok élem védelmez
ték a Haza földjét. A sok fagyott lábú hős 
nyomorúsága és szörnyű szenvedése beszél 
idehaza a téli hadjárat rémségeiről; de se 
a sajtóban, se a nyilvánosság előtt lefolyt 
mozgalmakban nem esett szó arról, hogy a 
téli harcterekről hány hős került vissza a 
tü d ővész  rom boló csirá jáva l m e lléb en ! 
A hadikórházakban ápolás alá került bel- 
betegek legnagyobb számát tüdőbetegek te
szik s a háború továbbmenöleg is egyre 
produkálja a tuberkulotikus betegeket.

Tudvalevő, hogy a lüdővész gyógyítá
sára speciális gyógyító intézetek, szanatóriu
mok szükségesek. Nagy szövetségesünk, Né
metország már a béke évtizedei alatt több 
mint száz szanatóriumot létesített, úgy hogy 
Németországban a tüdövészes katonák gyógy
kezelése nem okoz gondot. Minálunk e té 
ren még nagyon kezdetlegesek az állapotok, 
négy szanatórium van mindössze Magyaror
szágon, amely tüdőbetegek gyógyításával fog
lalkozik. Ezekben ma nagyobbrészt tüdőbe
teg katonák kezeltetnek.

A rendkívül nagy számú tuberkulotikus 
esettel szemben nagyon kevés az ilyen spe
ciális rendeltetésű intézmény és a hadügy
minisztérium már tárgyalásokat is kezdett 
egy tüdővész ellen védekező társadalmi egye
sülettel, a József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesülettel, hogy katonai támogatással tü
dőbeteg gyógyító intézményeket létesítsen a 
harctéri tüdőbetegek részére.

A tüdővésznek, mint fertőző betegség
nek a katonák közt való terjedése azonban 
erősen érinti a rokkantkérdést is, mert a 
tüdőbeteg hősök közül sokan válnak rok
kantakká. Ezeknek gyógyítása és megmen
tése talán fontosabb, mint a rokkantkérdés
nek sok más problémája, miután ez a kér
dés a tüdővésznek, mint népbetegségnek 
mindig aktuális kérdésével kapcsolatos. A 
harctérről tüdőbetegen visszatérő hősök uj 
gócai a tuberkulózisnak. Feltétlenül el kell 
helyezni tehát a tüdőbeteg katonákat a meg
felelő gyógyító intézetekben. Ez egyrészt kö
telességünk azon nagy áldozattal szemben, 
amelyet hazájuk ügyének hoztak, másrészt 
védekezés abban az irányban is, hogy ne 
terjesszek maguk körül a tuberkuloz st. Ha 
a tüdővészes katonák visszatérnek családjuk 
körébe, vagy előbbi munkakörükbe anélkül, 
hogy teljesen meggyógyultak volna, a tüdő
vészes fertőzések egész láncolatának lesznek 
kezdő láncszemei.

A József Kir. Herceg Szanatórium Egye
sület, mint tüdővész ellen védekező országos 
szervezet azt tűzte maga elé feladatul, hogy 
a tüdőbeteg rokkant katonák részére gyógyító 
intézeteket emel s erre a célra adomány- 
gyűjtést indít. A háború szerencsétlen tüdő
beteg áldozatai már siralmas feljajdulások- 
ban kérik megmentésüket. Szívet rendítők a 
hősök jajkiáltásai! A nemzetnek, az ország 
közönségének kötelessége, hogy segítő kezel 
nyújtson feléjük Gondolja meg mindenki, 
hogy nemcsak a szenvedő hősökről van szó 
—  ami mementónak egymagában is elég — , 
hanem mindanuviunk egészségéről, család
jaink. egész társadalmunk biztonságáról. A 
tüdőbeteg rokkant katonák megmentése te
hát a nemzet egészséges jövendőjének nagy

M essze Gnvsorszádból • . •
M e s s z e  G á c s o rs z á g b ó l írta m  két levelet.
H e j,  de fu rc sa  é rz é s  fogta e l le lkem et 1 
E g y ik e t  v a la k i  c s ó k ja ib a  m á rt ja ;
T u d om  a  m á s ik a t , hogy s e n k i sem  v á r ja  !

E g y ik r e  a z t  írtam , . . . m it i s  írh atta m  m á s t :  
K ü ld te m  a z  a n y á m n a k  s z á m o s  iste n áld á st. 
„ E n g e m  ne s ira s s o n . S e m m i b ajom  sin cse n , 
H e m s o k á ra  h a z p se g ít  a  j ó  Is t e n *

M á s ik r a  a z t  ír t a m : „G yö n yö rű  a  tájé k, 
S elyem fü vö n, m in th a  c s a k  sző nyegen  h áln é k ; 
C s á k ó ró z s á m  m ellé v irá g  itt is  terem 1 
K e z e it  c s ó k o lja  . . .* s  z á rta m  a  levelem .

E g y ik e t  hogy írta m , a  csen d es v ig a s z .A , — 
M á s ik a t  hogy Ír ta m : a  g y ilko ló  dactól 
H e j.  de fu rc sa  é rz é s  fogta e l lelkem et 1 
— M e s s z e  G á c s o rs z á g b ó l írtam  két le v e le t . . . 

L u d o v is c a , 19 15. m á ju s  9.

P á r r a  n  h Ad ám.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
A sok drága magyar vérrel áztatott Bosz

niának királyi vérrel festett, szomorú nevezetes
ségű fővárosából, Surajevoból küldöm hazafias

üdvözletemet »Muraköz« tekintetes szerkesztősé
gének. »Debuisset pridem«, készséggel elismerem, 
mert ide s tova nyolc hónapja annak, hogy állan
dóan itt működöm tábori lelkészi minőségben jó 
magyar testvéreimnek lelki szolgálatában. Vala
hányszor »Muraköz«-nek egy-egy újonnan érkezett 
számát kezembe vettem, olvasgattam, mindannyi
szor szinte lelkiismeretfurdalást éreztem amiatt, 
hogy azt tábori írásommal mindeddig felkeresni 
elmulasztottam. De szolgáljon mentségemül a sok i 
rendbéli dolog, amely időmet lefoglalja. (A tek. I 
Szerkesztő úrnak megsúgom teendőimet, de csak | 
úgy privátim s nem az újság számára! Ezek: a 
sebesültek és betegek vonalainak naponkinti be I 
várása s fiéha kisérése, a helybeli katonakórházak 
nak látogatása, a helyőrségnek istentiszteletei, az | 
erődök és a közeli katonai állomásoknak lelki 
gondozása (utazom gyalog, lovon, szekéren, autón, 
vasúton) s ehhez még irodai dolog is járul.) Most 
azonban ezennel jóvá teszem a mulasztást.

Ott kezdem az írást, ami most a legaktuáli
sabb; e hónapban 28-án egy éve annak a bor
zasztó attentatumnak, amely a kettős monarchiát 
mély gyászba borította, s az egész világnak egyen
súlyát. békéjét alapjában megingatta, megbontotta. 
Ezzel kapcsolatban elbeszélem azt, amit erre vo
natkozótag itt a helyszínen láttam, tapasztaltam

Láttam az apácák sz. Ágoston kápolnáját, 
ahol a boldogult trónörököspár az emlékezetes

napon sz. misét hallgatott, megáldozott s a honnan 
vértanúi útjára indult. Ugyanott láttam a »Mater 
Dolorosá« t melyre a trónörökös az istentisztelet 
végeztével szemeit függesztve hosszan elmerengve 
imádkozott. Láttam és napról-napra látom a vi
lágtörténelmi helyet, mely a világ legpokolibb gaz
tettének gyászos színhelye volt. Láttam és bor
zadva szemléltem a trónörökösnek véres ingét, 
melynek elülső felét a királyi vér egész teljében 
pirosra festette; jobb gallérján egy ujjal a gomb
lyuk mellett látható a gyilkos golyónak a helye, 
alján orvosi kés okozta vágás van. Láttam a 
trónörökösné két rózsáját, melyet az napon keblén 
viselt 8 melyet fenséges férjének kihulló vére ön
tözött. Mindkét emlék a sarajevoi jezsuitáknak fél
tett kincse. Úgy a véres ing, mint a két véres 
rózsa egy-egy művészi kivitelű, üvegfedelü keretbe 
van foglalva. A rózsák alatt ezen klasszikus epig
ramma olvasható:

»Pectora, quae Sophiae decorabat, martyris aluiae,
En rosa lugubris, tincta cruore viri.«

(íme a férfi vérétől festett gyászos rózsa, 
mely a kegyes vértanúnak, Zsófiának diszíté keblét.)

Beszéltem e fájdalmas emlékeknek galamb
ősz Őrével, P. Puntigammal; tudományánál (több
szörös doktor) csak szerénysége és agilitása na
gyobb Ő volt az, aki a boldogult trónörököspár
nak az absolutiot és az utolsó kenetet feladia.



K a c s a .....................................1 > j:~ I járás területén feJebbezésre való tekintet katonáink hősies ellenállásán mind megtör-
L ib a ..........................................1 d. [ъ  ' nélkül azonnal életbe lépnek és további ha- nek. Nagy csapás érte az olaszokat a ten-
Petrezselyem............................... 1 k. — » 0 4 'tósági intézkedésig érvényesek. A Csáktor- geren is. Elveszítették nagy cirkálójukat,
Sárgarépa.....................................1 * —  * 04 nyán eladásra kerülő árúk csakis a piacié- Garibáldit, melyet matrózaink megtorpedóz-
V örösrépa.................................... 1 * —  » 02 ren árusíthatók el, velük házalni tilos. A tak akkor, amikor az olasz hajóraj tenger-
Fejes s a lá t a ............................... 1 fej — » 06 Csáktornyái járás területéhez tartozó közsé- parti városainkat ostromolni szándékozott.
Fejes s a lá t a .......................... 1 » —  » 04 gekben tovább eladás céljából a házaló vá Az antant diplomáciája pedig azalatt,
T e j ............................................... 1 lit. —  » 20 sáriás szintén tilos. míg katonaságát egyik vereség a másik után
T e j f e l ..........................................1 * —  » 80 Csáktornya, 1915. évi julius hó 7-én. éri, a Balkán semleges államoknál erőlködik,
T ú ró ............................................... 1 kg.__» 8 0 !  hogy azokat is ellenünk uszítsa. Ezek az
Szárazlúró (kúpos) . . . . 1 d —  » 12 Szál m ay József, államok azonban ez ideig keményen ellen-
Muraközi sajt (lapos) . . 1 » — » $ ; _________ lü”zoea "  ' álltak az antant csábításainak.
V a j .......................................... 1 kg 3 » 20 * , , ---------------
T o j á s .....................................X d. -  » 08 A  h á b o r ú . K Ü L Ö N F É L É K .
Gomb. egy evőlányérral - » 2 0  д  d c , Ö3éges offenz,va dő„tö győzelem . ,
Vargánya egy evOláoyérral . -  » 24 ^  fegyvereinket. Vitéz seregeink íoly- a , ~  H®*' ,halal- sl" f  _ naW veszteség

B ) F o g y a s z t á s i  C ik k e k : ton elönyomúlnak most már teljesen ellen- « в  Muraköz társadalmát. Perlak tnlelltgen-
. . . !  * ;  4 „  séges löldön, Oroszlengyelországban s törnek c.ájának egytk .gén rokonszenves tagja Fe-
bánec. barna kőszén l mm 1 » 60 uU( Varaó s R «  Hmdenburg és Ma- К4™'У- olt" n' * « - ,  ^  luszerkereskedő,
Kemény hasáb tűzifa . . J ol 70 » -  keD8en ál|anak a2 elötérb akik é9zakról a harctéren szerzett be egsége következtében
Felapritotl tűzifa • • k« - ~  * dél tele és dél felöl északnak egyszerre kezd- !“ nl“ 8 27' él1 d9( éves keraban elbunyb Fe-

• ................................ ’  lek uj offenzivát. Hozzájuk csatlakoznak 'Ar «*■“ » ■* V. hadtest mozgó ó-
Dena uráli szesz . . . .  1 bt. 1 » Pflanzer Baltin, Linsingen és Bőbm-Ermolli kórházának 1. out. számvivö altisztje telje-
£ ? rol*u ,n ............................... í ’  7 ’  an délen s Seholtz, Gallwnz és Woyrsch feza- 1 fezak. h.rcl.ren azolgalalot a há-
n  Br m u w ............................ 1 » 4 » 80 kQ akjk eljJre JÓ| klM4mttoU mozdulataik- b" rU kllörése lóla D* ulobbl ldöbe“ k,uléses
S  J’ Sr f Т к  л ’ ' ;  «  * “  kai a fővezérek hadi terveinek sikerét bizto- * * * * * *  megbelegedven a Skolei járvány.
£ av*’ f лк^Ь ""а  Í ' T °  Va ,*' /  7  sitják. Katonáink hősies előnyomulásának kórházban, a leggondosabb ápolás dacára, 
Kávé,alsóbbmmőség vámolva » f » *® .*  оачмжок AltaMno» viMsavonnltoa a kö- naP' szenvedés után élni megszűnt.
Franck kávé ...........................1 , 1 » 24 v„ kezmé Az oroszok egymásután elhagy- 28 an temették el katona, pompával Fejér
Cukor, kocka- es por . 1 » 1 » 08 a B|i Bobr Warev. fol ókat ulobó Károly nagy ur hagyott maga után Perlak
Cukor, süveg 1 » 1 » 04 véde|(nj vona|ajkat s ezzei Prasznysz, Ra- tár8ada' rnl éleiében, meri üzleti elfoglallsaga
£ 'z s ............................................... í * dóm, Oszlrolenka, Kalvaria birtokunkba es- Í8 «ondlai " ,elletl '• " ‘ indlS! idö szakítctt
P f ™ « : , « , ' , .................................. I* _ >  qo tek в most folyik a küzdelem a Cholm- " la« álnak- ,Ьо«У  • ko2é‘et mozga maiból je-
l 6' drlolt J * “  * ItLublm Ivangorodi vasútvonal elfoglalásáért, 1еп̂ кепУ . ,a! hekel ma8ára vállaljon. Nyu-

. . ’  Ő.. amellyel Varsó sorsa megpecsételted. A né- kod|ék békében ' ... _
M a k ..........................................1 » 1 » 80 mg|ek az lvaogorodj hldföH elöállását márj9 -  Level a harctérről. »Párját ritkító

C ) M u n k a b é r e k :  áltörték, ami a további előnyomulást bizto dolgot vittek véghez a g<> iciai harctéren
ira,i ,eoma„ aa»hh . n la»Ía- Ez “ labb harcokban eddig 60000 fo- bosnyák katonáink. Fedezékükből tehér ken-
Kézi napszám legmagasabb I n  4 » — hadizsákmánvra tettünk szert dövel ,nle8etlek az oroszok leié, mire az
Kézi napszám legalacsonyabb ] , 2 » -  \  francia harctéren a németek argóiméi ellf,Daé« a tüzelést beszüntette Ezek fegyver

D ) F u v a r d í ja k :  harcai dominálnak. A franciáknak jelentékeny ° élkul közeledtek az orosz lövészárok leié,
T . , о f - lß  veszteségeik voltak s így annál fényesebb a kezukel Je,^> feltartva. Az oroszok
gas fuvar, 2 foga u J n 9 “  siker, mit a németek elértek. örömmel várták őket gondolva, mily féléi-

d ! UV3j °^a u ' ■ * i A Dardanelláknál szizifuszi munkát vé- metes ellenségtől szabadulnak meg. A bos-
Bérkocsi díjak hatóságilag megállapított d í-, k szövetségesek• lottánvi sikerre sem nYákok néhány perc alatt beugráltak a te- 

jazáson felül 20%-a. drágábbak. . . !L t a t h a i n a k * 5 ^ “  dezékbe’ csizmaszárukból szuronyaikat elő-
Fentebb elsorolt cikkek árai a belügy- \ nagymérvű halottaiknak. ragadták, a muszkákat mind leölték és nyu-

miniszter űr 5600/914 ein. sz. rendeletén Az olasz szintérről szintén győzedelmes 8odtan visszatértek fedezékükbe. Majd más
alapulnak. Magasabb árakat követelni, avagy hírek érkeznek. Az Issonzó körül folyik а ког *гок *̂агн^ок Тек. Igazgató Úr tisz- 
igérni kihágást képez és 200 K-ig terjedhető véres harc s az olaszok egy talpalatnyi hó- “ ív e : Ambrus.«
pénzbüntetéssel s 15 napig terjedhető elzá- dított földre sem mutathatnak. Rengeteg ál- —  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai mozgó 
rással büntettetik. Az árak a Csáktornyái dozatokkal járnak támadásaik, de ezek vitéz sz'nház mai előadásainak műsora: Borgaz- 
_________  dászat (természetes); Őserdő varázsa (élet-
Elraondotta terveit. Az attentatum helyén szép győzedelmes békének napja felvirrad, becsomagolja k̂ P)> \égrendelefe (hum ors), mv.r'a
emléket akar létesíteni, azonkívül egy mommen- a két nagy emléket s a trónörököspár halálának (“ ramai á telv.J; Pajkos házasságközvetítŐk 
tális emlék-templomot építeni Megmutatta az épí- egyébb, hangyaszorgalommal összegyűjtött emlékeit, (vigjtá 2 felv ).
tendő templomnak .tervrajzát is, melyet egy ma- vándorútra kél s a monarchia két fővárosában, —  Köszönetnyilvánítás. Groschl Károly 
gyár művész, a náluk elszállásolt Bory, népfelkelő —  ha kell, egyebütt is —  előadásokat tart majd, Úr Muraszerdahelyről 10 koronát volt szíves 
hadnagy dolgozott ki. Fiatalos lelkesedéssel, elra- elmondja az emlékteraplomra vonatkozó tervét a hadban elesettek özvegyei és árváinak 
gadtatással beszélt a nagy művészről, gyermeki »és akkor csak győzzem tartogatni a két kezemet adakozni melvért ezúton is hálás k ö rö n é - 
örömmel magyarázatta a barilika-stylü tervrajz- _  fejezte be9zédjét a raindig derüU jókedíű Pa. aaaK0Znl- " " ‘V « '  hálAs kÖSZOne
nak művészi szépségeit. A történetesen modeljén ter —  csak ugv zuhog majd a sok kegyes adó- ét °У цГ e,öljaróbág 
dolgozó mester kérdésemre azt felelte, hogy az'mány.« Igaza van —  gondoltam magamban tá- К0РП11 látogatás. Csáktornyának ma-
építendő templom 2 — 3 millióba fog kerülni. Rá- voztomban —  ha van szent cél, akkor ez »per 8a8 kalóriái látogatója volt a múlt héten, 
néztem P. Puntigamra, kopottas reverendájára s excellentiam« az, amely előtt minden jó hazaű Schmiedl altábornagy, a z  V. hadtest parancs
kétkedő mosollyal kérdeztem: »Honnan szerzi össze szíves-örömest nyitja meg szívét-zsebét. пока, érkezett 17-én este automobilon Be-
ezt a rengeteg összeget ?. Az öreg úr elmosolyogja ,  rényj D .zső fötörzsorvos, egészségügyi főnök
magát s a világ legnagyobb nyugodtságával feleli: • * iá ,JOOA„du„. r  ai . . 6 . й. * . . *  «  7  „ társaságában Csáktornyára. A magas látoga-
»Az már régen megvan.« No már erre aztán iga- Ennyit egyelőre első életjelül. Másszor —  ha tók a Csáktornyán р1Ьр1г р *рН i ar,nlAkbArhá 
zán nagyot néztem. »Igen -  folytatta tovább jót a körülmények engedik -  másról. Addig is a mi 7j L f  e»helyezett tartalc kkórhá-
mulatva meglepetésemen —  persze hogy megvan kishazánk lapjának jeles szerkesztőjét tisztelettel , *,nieueK .me8 s a látottak lelett
a jószívű, trónt-hazát szerető telkeknek zsebében; köszöntve, maradok megelégedésüket fejezték ki Voélar Ferdinand
csak egy aktus van hátra: a zsebbenyulás s együtt . . .  dr ^zredorvosnak. Schmiedt altábornagy
a pénz, megvan a templom.« S ez a spártai rö- Sarajevo, 1915. junius 23. 18 án d. u. Csáktornyáról Nagykanizsára
vidségű válasz megnyugtatott, mert az P Punti- j utazott 1

f " — -  Kiszünetnyilvánitás. Dr H .J » .  F . -
« p - i » ' » » -  iő o  к .

kerülő kultúrintézményeknek a szegény P. Punti-, c9‘ 9 ir a on e <9Z’ küldött a Csáktornya járási jóléti bizottsága
gam fáradhatlan agítációjának köszöni lélesülését, --------------  részére, melyért ez utón is hálás köszönet
fennállását. Aztán elmondotta, hogy mihelyt a, nyilváníttatni.
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—  Hangok Sibiriából. Molnár Elek m. 
kir. honvéd alezredes, aki Przemysl bukása 
után orosz fogságba került, életjelt adott 
magáról Leveleket irt Csáktornyára ismerő
seinek, melyekben írja, hogy jól érzi magát 
s hogy bízik a győzelemben. Jelenleg Sim- 
birskben tartózkodik.

—  Adomány. Székely Ferenc Csáktor
nyáról 100, Simon István Drávanagyíaluról 
10 s Lobi Rezső 12 50 К-t adományozott 
a Vöröskeresztegylet Csáktornyái fiókjának, 
amiért hálás köszönetét mond az egylet 
elnöksége.

—  Hadiadó. A hadisegéiyezéa céljaira 
ideiglenesen életbeléptetett jövedelmiadó ki
vetési munkálatait a vármegyei m. kir. pénz- 
ügyigazgalóság befejezvén, az adókötelesek 
kimutatását a pénzügyminiszterhez felter
jesztette. A javaslat szerint Zalavármegye 
területén 257 oly adózó tartózkodik állan
dóan, kiknek összes tiszta jövedelme a 20 
ezer koronát meghaladja. Ezek közül a Csák
tornyái adóhivatali kerületre 15, a perlakira 
4 esik A felterjesztett kimutatások a minisz
teri jóváhagyás után lógnak közszemlére 
kítétetni.

—  A háború költségei. Edgar Crammond, 
a londoni kir. statisztikai hivatal igazgatója 
számításokat tett arra nézve, hogy milyen
költsége lesz a világháborúnak 1915. julius 
31 ig Kerekszámokban kifejezve az össze
geket, Belgiumnak 2 és fél, Franciaország
nak 8 és fél, Oroszországnak 7; Németor 
szagnak 18, a monarchiának 17 és fél mil
liárd, Augliának 620 millió koronájába ke
rül maid a háború a mondott időig Tekin
tettel az angol forrásra s a borzasztó össze 
gekre, mibe a háború a központi hatalmak
nak az antant országaival szemben kerül, 
kételkednünk kell annak hitelességében.

—  Orosz foglyok. Hogy az itteni ura
dalom a fennálló napszámoshiányl a csép- 
lés körül némdeg türhetővé tegye, orosz 
toglyokal szerzett, akik a mull héten Csák 
tornyára érkeztek s innen az összes ispán- 
ságokba szétoszlattak. Összesen 100 orosz 
foglyot állítottak munkába, akik dolgukat 
nagyon lelkiismeretesen látják el. A foglyok, 
kiket egyik alsóausztriai fogolytáborból hoz
tak, nagyon jó! érzik magukat Muraközben, 
persze mert az idevaló néppel könnyen meg
értetik magukat.

—  Vasúti féljegygyel lehet a beteg ka
tonákat meglátogatni. A kereskedelemügyi 
minister úr megengedte, hogy a beteg vagy 
sebesült katonák hozzátartozói (szülök, gyer
mekek, testvérek és a feleség) az Osztrák- 
Magyar monarchiában a nevezett harcosok 
meglátogatása céljából teendő utazásaik al
kalmával 3. osztályon úgy a személy- mint 
a gyorsvonatoknál féljegygyel utazhassanak. 
E kedvezmény csak az 50 km-nél távolabbi 
utazások esetén vehetők igénybe. Mindenek
előtt a kórház vezetőségétől ahol a beteg 
van, értesítést kell beszerezni annak igazo
lására, hogy a beteg harcos meglátogatása, 
ellen nincs akadály. Ezen értesítést azután | 
a járási lőszolgabiró (rendőrkapitány) a név-; 
leg megnevezendő egyéneknek a betegápolt- 
tál való rokonsági viszonyát, a vasúti vonal 
kezdő és végállomásának feltüntetéséval hi
vatalosan igazolja. Ezen igazolványok a va
súti személypénztáraknál a fél jegy válttatásai 
miatt íelmutatandók, mely azt úgv az oda 
mint a visszautazásnál lebélyegzi. A vissza
utazás befejeztével ezen igazolvány a vonat
jeggyel együtt leadandó. A német birodalmi 
vasutakkal való forgalomban e kedvezmé

nyek érvényesítése érdekében a tárgyalások 
folyamatban vannak.

—  Köszönetnyilvánítás. Havas Ar. al aj 
Csáktornyái üdítőállomás czéljaira 5 koronát 
adományozott (egy megnyert fogadás összege) 
melyért ezúton is hálás köszönetét nyilvá
nítja az elnökség.

—  A gözgépkezelök és gőzkazánfütők
legközelebbi képesítői vizsgái í. évi augusztus 
hó 1-én fognak megtartatni a városi villany
telepen (Flandorffer-utca 4. szám:) A kellően 
felszerelt kérvények a kér. Iparfelűgyelőség- 
hez cimzendők Sopronba, (Deák-tér 8 szám.)

—  Maximális gabonaárak Zalavárme- 
gyében. A búzáért, rozsért, kétszeresért, ár
páért és zabért követelhető legmagasabb 
árak Zalavármegye területére nézve a követ 
kezőleg állapíttattak meg: Búza legmagasabb 
ára métermáz9ánkint julius 10-től 21-ig 
40 50 K. Julius 22-töl 31-ig 39 50 K. Au
gusztus 1-től 10-ig 38 50 К Augusztus 11-től 
21-ig 3750 К Augusztus 21-ike utáni idő
ben 36 50 K. — Rozs maximális ára mé- 
termázsánkint julius 10 tői 21 ig 32 К Ju
lius 22-től 31-ig 31 К Augusztus 1-je utáni 
időben 30 K. A kétszereseit követelhető leg
magasabb ár; a kétszerest alkotó keverékben 
levő búza és rozsmennyiség legmagasabb 
árának összege. Áipa maximális ára julius 
10-tŐl kezdve 20 К és a zabé 28 K. A leg
magasabb árak, amelyek a rakodó állomás
hoz való szállítás költségét is magukban fog
lalják, zsák nélkül, az átvétel helyén és 
készpénzfizetés melleit történt eladás esetére 
értendők. A termények késedelmes átvétele 
esetén a termelő az ár után késedelmi ka
matot és őrzési díjat is számíthat fel. A 
lisztárakra nézve az eddig érvényben volt 
legmagasabb árak az irányadók.

—  Az 1915. évi termésnek zár alá vé 
tele. A m kir. minisztérium a háború ese
tére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
törvényes rendelkezések alapján minden tér 
melőnek 1915. évi huza , rozs , kétszeres-, 
árpa- és zabtermése a közélelmezés és a 
közszükséglet biztosítása érdekében zár alá 
helyeztetik. Termelőnek tekintetik az is, aki 
munkabér, aratórész vagy konvenció fejében 
kap a termelőid búzái, rozsot, kétszerest, 
árpát vagy zabol. A zár alá vett saját házi 
és gazdasági szükséglet szabadon felhasznál 
ható. A saját házi és gazdasági szükségletet 
meghaladó termés csak olyinok részére ad
hatók el, akik ily termények vásárlására jo
gosítva vannak. T los a termelőnek a zár 
alá veit részt a megye terűidéről elszállí
tani. A nem termelő 1915. évi szeptember 
hó 15 napjáig jogosítva van saját házi és 
gazdasági szükségletét azon megyében, ahol 
állandó lakhelye van, bármely t-rmelőtői 
megvásárolni. A szükséglet csak a jövő 1916 
évi augusztus hó 15-éig szerezhe ő be. Házi 
szükséglet címén a mezőgazdasággal foglal 
kozó fogyasztó az említett gabonar.emüekből 
csak 18 kilogrammot, más fogyasztó csak 10 
kilogrammot vehet fejenkint és havonkint 
számításba háztartása számára. A ministe- 
rium megengedheti, hogy nagyobb ipari te
lepek. menhelyek, internátusok, kórházak slb. 
azon mennyiséget, amelyre a jövő 1916 évi 
augusztus hó 15. napjáig előreláthatólag 
szükségük lesz, megvásárolhassák. Azoknak 
a gabonamennyiségeknek beszerzéséről, ame
lyekre közérdekből vagy kiviteli célokra van 
szükség, a kereskedelmi minister gondoskod k.

—  Lelőtte az apját. Pessák Lukács 
Drávaegyházra betegen érkezett haza a harc
térről és gyógykezelés után, mint harckép

telent végleg hazabocsájtollák. Az apja fiá
nak beszámolt a gazdaságról és arról is, 
hogy egyik üszőjét eladta. F i a l n é k  árát 
követelte, —  de az apa sem a pénzt elő
adni nem tudta, sem a pénzről elszámolni 
nem tudott, —  arai a még beteg és inger
lékeny katonát annyira dühbe hozta, hogy 
apját a talon lógó fegyverrel azonnal lelőtte. 
A gyönge idegzetű embert a perlaki csendőr
ség a nagykanizsai ügyészséghez kisérte át.

—  Díjmentes anyakönyvi kivonat. Dr- 
C'.ernoch János bibornok hercegprímás fő- 
pásztori körlevelében meghagyja valamennyi 
joghatósága alá tartozó plébánosnak és ad
minisztrátornak, hogy az árvaszék által tör
vényesíts, illetően örökbefogadás céljára hi
vatalosan kért anyakönyvi kivonatokat nem
csak bélyegmentesen, hanem díjmentesen is 
szolgáltassák ki.

—  Rendelet a 43— 50 évesekről. A
honvédelmi miniszter rendeletet küldött a 
hatóságoknak az 1865— 1872 években szü
letett népfölkelök sorozása és egyes évfolya
mok behívása tárgyában. Az összeírást leg
később augusztus 8-ig be kell fejezni. A ké
tes illetőségű egyének úgy kezelendők, mintha 
születési helyükön bírnának illetőséggel. A 
43 — 50 évesek bevonulásának határidejét 
később hozzák nyilvánosságra. Magyarország 
egyes területén elrendelt pótszemlén alkal
masnak talált 1892, 1893, 1894. évi szü
letésű és az 1878 — 1890. évig született ma
gyar állampolgárok általában augusztus 15-én, 
a Sárosmegyében tartózkodók szeptember 
15-én, a bosznia-hercegovinai illetőségűek 
pedig augusztus 16-án tartoznak bevonulni. 
A külföldi képviseleti hatóságoknál az 1915. 
évben újra megvizsgált és alkalmasnak osz
tályozott 1892, 1893, 1894-ben született, 
ti.vábbá az 1878— 1890 ig született népfel
kelésre kötelezettek augusztus 16-án vonul
nak be.

— Újból emelkedett a papír ár. A ma
gyar és az osztrák papirgyárosok jumus 2l-én 
Budapesten értekezletet tartottak, amelyen el
határozták, hogy a famentes papírárát ujobbi 
20 százalékkal fölemelik. A famentes papíron 
készül tudvalevőleg a nyomtatványok jav 
része és igy ezen áremelés különösen a köz- 
szállítási árakat érinti. A famentes papír ára 
a háború alatt kilónként eddig 24 fillérrel 
emelkedett ami 46 százalékos áremelkedés
nek felel meg és ehhez lárul még az a ve
szedelem. hogy miután 15 osztrák és megyar 
papírgyár nyersanyag Irányában beszüntette 
a működését, ezen papir-faj néhány hónap 
múlva egyáltalában nem lesz kapható

Szerkesztői üzenet.
.

Fenyves Dániel, Pákozd. Érdekes tárcáját s
hangulatos versét elkönyveltük. Rövidesen sor kerül rájuk. 
Addig is szives türelmét kérjük. — Lukács Lajos — 
déli harctér. »A kis hősről« nemsokára olvasni fognak 
lapunk olvasói, akiknek a megkapó esemény feldolgozásával 
élvezetes olvasmányt fog nyújtani. — Ifj. Sz, A. Hely
ben. Alkalmilag hozzuk. — Ambrus — harctér. Kö
szönjük tudósításait. Sok sikert a további munkához s egy
ben keressen fel minket is egy-egv tábori postával.

Köszönetnyilvánítás.

A bennünket ért gyászeset alkal
mával hozzánk juttatott részvétért ezú
ton is hálás köszönetét mondunk. 

Csáktornya, 1915 julius 24.
Sonnenberg család.
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Sre poáiljke, kaj se tiőe zadr- 
laja novinah, se imaju роз- 

lati na ime uredniks vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiiara S tr a u s z S a n d ora  
kam sepredplate i obznane

poáiljaju.

MEDIIMORIt
ni horvatikom i magjarskom jezlku Izlazeíi druítveni, znanetvenl i povtióljlvi llat za púk

Izlazi svak ! t jed en  jed en k ra t i to : svaku  n edelju .

Predplatna oiaa ja:
Na celo l e t o .............8 kor.
Na pol leta ...............4 kor
Na éeivert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koätaju 20 fill.

Obznane te pelei pogodbe I fal 
raöunaju.

Velike bitke vu Ruskoj i Francuzkoj.
Husi su izgubili 20 jezer polovlenih vojnikov, 13 stukov i 48 masin- 
puskah. - Francuzi su izgubili 78*300 vojnikov. - Taljani nemreju prek 
granice. - Retirajuci rus sve zezge nad sobum. - Velika srbska nesreéa 
na Dunavu. - Tri-cetiristo vagonov petroleum se jim je vuzgal i zgorel.
Stuki na talijanski granici. - Kaj bilde trinajsti mesee. - Dvauajstjezer 
mrtvih vu Dardanellák klanjeu. - Potoplena talijanska taborska ladja. 
Yelika borba za Lublin i Ivangorod. - Talijani porueiju bója Nemskoj 

i Turskoj. - Na Izonzo liniji. - Как velika je srbska vojska?

Hali stojimo na tojnom potjn?
(M. J.) NaSe i nemSke éete su se de | 

set-dvanajst dni poöivale med Vistula i Bug 
zvanom potoku, pák su vezda opet poőele 
navaljivanje proli rusu. Nádi Seregi stojiju 
vezda na desnoj i lévoj strani vojske, a 
na srdini nemdke Cete.

Pri Graboviec zvanom mestu su nádi 
Seregi sedemput Sturmirali na ruse, dók su 
jim prevzeti mogli dance i odtirati iz njih

Nemdki general Mackensen pri Kras 
nostavu je napa! na ruse i 6400 rusov 
polovil i vnogo izmed njih zaklat i oranil

Od najglasovitedega nemdkoga general» 
Hindenburga dugó nisu glasi dodli Nije 
znati bilo, kaj on dela sa svojimi Seregi vu 
Rusko Poljskoj zemlji? Prodli tijeden je opet 
glas dodel, gde je i kaj dela. Jeden dél nje- 
gove vojske proti Riga zvanom varadu ide. 
Ov varad poljeg ruskoga moria Ie2i. Tu su 
nemei 2500 rusov polovili, med njimi i 
njihovoga vodju

Takaj vu Rusko Poljskoj pri Mlava zva
nom mestu su veliki ruski Seregi od már
ciusa poéemSi zakopani bili i vu mini Zi- 
veli, spali, jeli i pili. Так su se vu svoje 
dance zakopali, da su mislili, da do njih 
nigdar nebude nemec segnul i da budu tu 
do konca tabora éekati mogli. Ali niti nji- 
hovi jako dobro napravljeni Sanci nisu mogli 
prepreéiti, da jih nemSko viteÉtvo nebi prev- 
zelo. Nemei su navalili na ruse vu tem 
mestu, pák su je previadali i do Zihanov i 
Krosnosielce zvano mesto odtirali. Retirajuée 
ruse su nemei dalje i dalje tirali pred so
bum, med tem vnoge kvare jim zrokuvali 
i odegnali jih do Narev zvano mesto.

Vu gori opisanih bitkab su nemei i 
nádi Seregi polovili svegaskupa 20 jezer rus 
kih vojnikov, med njimi 83 oficirov, odzcli 
od njih 13 Atukov, 48 maSin-puákah i jako 
vnogo drugoga oruija.

Na talijanskoj granici su i prodli tije
den navaljivali talijani na naáe éete, ali i

vezda su bili biti, как i do vezda. Talijani 
na céloj tirolskoj i karintijskoj granici pod- 
jednorn pucaju na nase dance íz svojih Stu
kov, ali samo vu zrak, ar su se naái voj- 
niki tak skrili med planinami, da kuglje 
nemreju do njih Na talijanskoj granici nain 
je gospodin Rog tak visoke i jaké pianine 
dal, da prek njih ne tátiján, nego niSée 
nemre dojti. NaSi vojniki na ober dvejezer 
metrov visokih bregov, koji su jód jenput 
tak visoki, как je IvanSőica, vu rniru se- 
diju, puSiju, pák ako se gdé jeden talijans
ki patrol pokaíe, onda jih pozdraviju ь ne- 
kojimi Srapneli.

Rus je vezda opet se tak poCel voju 
vati, как je pred sto let Katusov zvani 
ruski general vojuval proti Napoleonu, frau- 
cuzkomu cesaru. Ov ruski general je pred 
francuzkim deregom podjednom retinral i 
za sobum sva sela, varadé podeÉgal, ceste 
pokvaril, majure vuniStil, célo rusko pu- 
Canstvo i céli íiveÉ sobum odnesel. Так da 
Napoleonovi Seregi niti falat kruha, niti bel- 
vu séna nisu nigdi naSli. Napoleon je 1812 
ga leta, 24 ga juniuáa sa 600 jezer vojni- 
kom vdrl vu Rusiju. Ipák je 19 ga septemb- 
ra do ondodnji glavni grad Moskve mogel 
dojti, ali gda je francuzki Sereg vu Moskvu 
doSel, ruski general je dal céli varas vufc- 
gati. Sedemjezer hi2 je izgorelo. Francuzki 
Seregi nikaj nesu nadli jesti, niti pák jednu 
hifcu, gde bi iztrudjeni vojniki se poéinuti 
mogli. Francuzi su morali nazaj rukovati 
iz Ruske zemlje. Izmed 600 jezer francu- 
zov je sumo osemjezer doSlo dimo. Ovi 
drugi su od glada na putu poginuli, ili 
zmrzli. I stern je rus francuza preobladal. 
Rus misli, da bu i nemec tak bedast, da 
bude za njim iSel, zato vunidti sve, od kud 
se njegovi Seregi vu retiriranju vun poteg- 
neju StraSno si je i premisliti, da ruski 
vojniki svojih ljudih polje, vu kri2 postav- 
Ijeuo 2 to, vu kozlice postavljena séna zefc- 
geju, sadovno drevje sekirom. kuruzu sab- 
Ijom poseéeju, svoje ljudi í marhu odeie-1

neju, da nemei nikakov 2iv<.2 nenajdeju, da 
na ono mesto dojdeju.

Ali s tem sí samo svojim ljudem véi- 
niju kvara. ar nemec ima toliko pumeti. da 
nebude tak napravil, как francuz. Zbog 
toga nikaj nehasni rusom njihova taktika, 
ar budu tabora do kraja predi izgubili, как 
rusi misliju.

Turéini pri Dardanellah su s uspehom 
vojuvali proti englezu i francuzu v minuCim 
tijednu Vu bitki 14ga juliuSa su englezi 
200 mrtvih izgubili i Cetiri morske ladje, 
kője su turéini podvrtali

Vezda su izraóunali, kakov je francuzki 
zgubiCek bil vu proSlib tijednih pri Arras 
zvanom mestu. Broj svega skupa iz naSa 
78 jezer i 300 vojnikov. To je lépi broj !

Srbija bi jako rada naposeb mir sklo- 
piti s nami. ar ljudstvo nema kaj za jesti. 
Vezda jih je opet velika nesreéa dostigla 
vu Dunavu Kajti jim je petroleum zmenj- 
kal, poslali su velike ladje po Dunavu vu 
Rusiju, da jim tarn napuniju lagve s pet
róleumom. Da su ladje napunjene bile, pli- 
vale su one po Dunavu prama Srbiji. Pri 
Dobrodolu se je jeden lagev nekak vufcgal, 
lagev se rezpuknul i druge iagve vnSgal. 
Céla ladja je poéela goreti. Poljeg ove ladje 
plivajuéa druga ladja jim je na pomoC iSla, 
ali na vodi plivajuéi goreéi petroleum je i 
ovu ladju vu2gal. Obedva ladie su vtonule 
i ve3 petroleum se vu?.gal Kakov je to ogenj 
bil na Dunavu, onda si moremo premisliti, 
ako znamo, da je na jednoj ladji 34, a na 
drugoj 42 vagonov, svega skupa 76 vago
nov petróleuma bilo Goreéi petroleum je 
na Dunavu doli plival, pak joS osem ladjah 
vu2gal, kője su za ovimi dvemi plivale. I 
ove su se vtonule. Ladjari su svi poginuli, 
ar iz goreée vode nisu mogli vun Jeden, 
koj je ovu nesreCu pripovedal, se je tak 
oslobodil, da je pod vodom izplaval od 
mesta te strahovite nesreée.
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Stuki na talijanskim frontu.
Jeden budapeStinaki »tűzmester« je 

pisai dimo öve zanemite rééi:
—  Od dvé jezero metro v smu na vi- 

áeáim bregu. Jako dalko je videti od ovud 
na svaki kraj. Proti talijanski granici takod* 
jer síi bregi samo né tak vi3oki Ako je 
éisti zrak, dalko je videti vu Talijansko 
Naj viáeput ave je tak tiho, как na grobju, 
samo pod nami tekuéi potoki ru2iju. Zivo 
stvar né je videti nigdi, negda— negda jeden 
kavran doleti, ili pák divja koza se ska2e, 
koju laki dőli sterlirno.

Vnogiput smo med obiaki ili vu véliki 
rnegli. Vréme od dana, do dana ovak se 
méSa : svekSinoma predpoldan je lépő, opol* 
dau dojde megla i popoldan de2dj pada, 
koj niti ponoéi neprestane. Lépő je gledati, 
как se zléva voda podnami vu svakojaéke 
potoke ili vu doline. Negda samo jedno 
minuto terpi i svi smo vu rnegli. Lépő je 
gledati kad podnami megla sve ostere. pri* 
nas gori pák lépő sünre 3ija. Ruzmi 
se, da ovdi gori puno je mrzleSe vréme, 
как doli.

Na jedni strani samo jedna meujSa 
dolina je med nami i med lalijanskami 
bregi, tak popriliki na poldrugi kilometer. 
Talijani pjieg toga jako dobro vid ju, ako 
Sto к narn na brég plazi. Poleg toga mi ne 
moremr po bélim dano municiju, slroSka 
ili poStu gori spravlati. samo na veéer do- 
neseju gori i to je velika sreéa, ako do 
pol desete vure dojdeju gori. Od kraja niti 
mi smo né Steli na ovim bregu nikakov 
posel imeti. Jedenput naá oberlejtinant s 
jedmm telefoniStom je na brég splazil i 
sreóno za éetiri vure je gori doöel. ViSe 
néje Stel doli dojti, neg i mene je po tele
tömi gori odredil.

Gusta megla je ravno bila, kad sem 
gori plazil, pák niti misül sem né, da bi 
blizo gde talijani bili. Véé sem dvé vure 
plazil, kad sem naproti brege spazil. Sve je 
tiho í mirno bilo, kad se tu i tam puska 
sprofci. To je véé mene iS!o. Fuékale su 
okolo mene kuglje, ali za tri i pol vure 
sreéno sem doSel gori. Ako po dano pras 
kaju talijanske puSke, onda veC znamo, da 
к nam ide neSCi. Mi srno na bregu iz dések 
jedno baraku napravili, dalko od naSega 
mesta na jednim drugim bregu.

Kakvo orijaSko delo je to bilo, rnoCi si 
stoga premisliti, da dvajstipet deCkov je Sest 
nőé nosilo gori na brég potrébne deske. Za 
dvé perSone postelje su vu naS m pavilonu, 
koj bormeS i öblöké ima, iz kojih se lépa 
pamorama vidi.

Ovdi imamo stroSka i hvala Bogu knji- 
ge za Citati.

Porr.alern smo spazili. da talijani né 
su véliki vitézi, da njim vekSi kvar délamo, 
jedno nőé iz doline jednoga Stuka smo gori 
spravili na brég i direkt proti talijanski 
Svarmliniji smo ga na stavili.

OrijaSki posel ie i to bil, ali zato itak 
smo moguöni bili dobro zu kopati i pusta- 
viti Stuka. Od potlarn svaki dán pustimo 
par granetlinov na tat jane i kad poónemo 
strélati, niti jedno talijansko maSinpuSku né 
je Cuti. Jedno parputa dobro smo trofili i 
za to su nas veC pohvalili PeSiéki véé niti 
ne ufajo na nas strélati. Stém bolje káno
nén Jedenput su spazili naSega Stuka i od 
dva krajov su poéeli nas strélati.

Ali oni su joS na viSeSim bregu, viSe 
put su vu rnegli i némaju éudaput priliku

strélati. Kuglje ili pred nami opadneju dőli, 
ili pák prék brega odletiju, gde néga nikoga. 
Poslali su véé prék sto kugljih, ali do vezda 
ioá nikakov kvar né su napravili. Talijanski 
kanonéri su preveö plaSlivi. Ako mi na nie 
sterlirno, iz dalkogleda vidimo, da odmah 
ostaviju Sluke i j obégueju.

VeC smo previdii, da talijanski soldati, 
jako dalko su od rusov ili pák od srbov. 
Jako fletno budemo s njimi sgotovili.

Naj vekSe zlo nam je od kraja to bilo, 
da iz doline smo morali vodu nősíti. Po 
malem prevCili smo se к snegu. Vu snegu 
se vmivlemo. Red pri jeli je ovu : vjutro 
kava, opoidan je ju2ina sir ili Speh, kaj 

! vre ravno imamo.
Negda med vremenom dobimo putra i 

!ajca, to nam batrivni tiroléani doneseju. 
Obeda na veéer dobimo, kojega naravski 
pretopiti moramo. Juha, meso, Cuspajz. Ako 

I je na juhi ri2a, to je véé sveteSnji obed, 
tojest veéerja. Meló nikakvo ne dobimo,

! dakle iz tésta hranu ne jémo. Na veéer 
kruha. cigaretline, negda sira ili ápeha do- 
biju deéki, negda pák i vino. Na veéer do
neseju i poStu Jako vnogo pisarije imamo 

, i ja sem zapovednika adjutáns
Denes je ravno zapovednik betegen i 

mesto njega ja ravnam Stuke. Tomu se jako 
veselim. Vnoéi malo spimo, rajSi se po dano 
lenjarimo. Po dano, ako je lépő vréme, 
pazimo neprijatelja. Negda kopati moramo i 
to nam dobro dene, jerbo ovdi na bregu 
malo se moéi gibati.

Célé dane popévamo ili vu harmunike 
igramo, negda novine ili knjige éitamo.

S jednom rééjom tak se mi ovdi vu 
veliki visini zabavljamo.

I Ceterdesetáest milljun metercentov.
Lépi broj je to prém ako povémo, da 

, luliko pSenice je zraslo 1915 ga leta vu 
lépi naSi domovini vu Magjarskim orsagu. 
Djkle как se iz öve velike svote vidi. viSe 
je zraslo, как Stero prveSo leto. К tomu 
pák dodenemo, da puno viáe je zraslo, как 
Magjarakoga orsaga stanovniki nucajo.

Kaj zlamenuje to, popriliki svaki bi 
тэга! znati. To zlamenuje, da céioga svéta 
bója vu gospodarstvenih posli véé smu mi 
zadobili.

Vu ovim boju, kakvoga je joS svét né 
I videl, naSi neprijatelji né samo s oru2jem 
su nas Stell preobladati, neg iskali su joS 
jednoga saveznika, to рак je gladomor, stém 

Isii nas Steli muéiti, stém su nas Steli spo- 
trti. Né samo naSe glasovitne vojnike su 
Steli stém muéiti, neg i domaj ostajuée be- 
te2nike, slarce, 2enske i decu, da se za slav- 

! nőm naSom vojskom, koja podjednoma vi- 
! tefcki napreduje i proganja pred sobom nép 
;r;jatelje, poruSi oraag i dvojba nastane po 
,'célim orsagu. То su mislili, ako naSi vitézi 
spaziju, da njihovi doma gladujeju, onda 
odmah prestaneiu viteíki vojuvati i predi 
deneju dőli oru2je, как bi slavno mogli bója 
zakljuéiti.

Ovu peklensku misei su englezi zmis- 
lili i taki su i drugi neprijatelji к ovomu 
vragetnu raéunu preslupili. То bi prvi boj 
bil. kojega bi neprijatelji s gladomorom za
dobili. Vu NemSkoj, Austriji i Magjarskim 
sveskupa viSe как sto milljun naroda 2ivi. 
TulikSnoga naroda svakdaSnjim izbilja je 
(eSko zadovoliti i dán na dán na hraniti. 
Vu mirnim vremenu Ruski orsag, koj vnogo 
polja ima. takodjer prék mórja Ie2eéi orsagi

zrnje vu tudje orsage prodaju, dakle vu 
NemSku, Austriu i t. d. Neprijatelji taki od 
poéetks bója zaprli su morske pute, zaprli 
su nam granice tak, da iz tudjih orsagov 
nikakov 2iviő nemoremo dobiti. To je bil 
funduS oni peklenski miseli, skojom su пае 
Sleli iz svéta spraviti.

Ali bo2ja volja prikri2ila je njihove 
raéune. Takov plod smu dobili, koj nam 
opet dosta bude do kleta i joS od toga mo- 
remo tak Austriji, как i NemSkoj dali. То 
stém Ie2i napravimo, jerbo poleg pSenice i 
drugo silje nam je izversten plod dalo.

Denemo skup ruke i hvalo damo sve- 
moguéemu Bogu, koj nam je poleg bojnili 
dobiékov joS i ovaj dobiéek dopustil, jerbo 
bez toga nebi mogli slavno zakljuéiti bója.

Kip bója.
Ruskoga soldaékoga zapovedniétva Ia2i 

navolil se je véé ruski narod. Denes zapo- 
vedniétvo ne ufa javiti svojemo narodu, da 
za par danov ruski orijaSki Sereg vu Ber- 
linu, Beéu i BudimpeStu se bude őpanciral. 
Sad druge prijave poSila i stém nori naro
da. Vezda tak govoriju ruski vodji, da du2- 
nőst njim je 2urno retirérati. No vutem su 
izbilja jako zve2bani, zve2bala pák je rusko 
vojsku naSa slavna vojska. JoS i stém se 
diéiju rusi, da né srno je joS vuniStili, jerbo 
joS nezmernoga naroda imaju.

Né je potrébno nikomu dugó tolnaéiti, 
niti né je treba bog zna как velika soldaéka 
znanost kotomu, da svaki previdi, ona vojs
ka je pogubljena, koja podjednoma тога s 
velikim sgubickom retirérati. Rusi pák pod
jednoma retiréraju.

Neutralnih dr2avaj soidaéki znanci su 
preraéunali, da ruska vojska зато vu Gáli- 
ciji je prék jeden milljun soldat?, sgubila. 
Nezmerno naroda joS ima Ruski orsag, ali 
néma viSe takve vojske, koja bi naSu zas- 
taviti mogla. íz ruske vojske fali duSa i 
takva domoljubav, kakvo ima naSa i naSi 
pojedini vojniki, koji su evako minuto pri- 
pravni za domovinu krv preljati. Jedenajst 
mesecov je minulo, da proti rusom stojimo 
i öve jedenajst mesecov od svikud smu je 
pretirali gde su se na jedno kralko vréme 
nastanili. Ako smo do vezda moguéni bili 
tak vojuvati proti nezmerni ruski vojski, 
cJoklam je friska bila, s bo2jom pomoéjom 
niti od vezda se je nebudemo prebojali, kad 
je véé naj izverstneSe regimente, na hiljada 
Stukov i skorom célo municiju sgubila. Sad 
se véé ne bojimo od orijaSkoga Ruskoga 
orsaga.

Za ruskim narodom poéel se je buniti 
i francuzki, jerbo |e previdel, da stoga ni- 
kaj dobroga nebude potlarn, как smo tak 
kervavo ruse sbili vu Galiciji. Francuzi na 
mesec dvésto hiljada osobah sgubiju, к to
mu pák bői ie svako vuru tri milljun fran- 
kov kosta. Так je 1871 ga leta bilo, kad 
su prusi jako tiskali francuze, pariski sta
novniki sbunili su se i hitro je konec bil 
boju.

Talijani, как smo to pisali, strahovitno 
kervavo su biti bili na Izonzo liniji. Tali
janski zarobljeniki povédaju, da juliuSa pr- 
voga céti bregi mrtvih je le2alo pred naSe-
mi maSinpuSkami.

NajvekSe englezke novine, kője su do 
vezda s mirum od toga pisale, da Englezia 
zadobi bója, sad 2alostno prepoznaju, da 
Englezki orsag sgubil je véé bója tak u& 
suhom, как i na morju.
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Trinajsti mesec.Jeden novinar dugó se spominal jed- Doga balkanskoga orsaga diplomatudom, koj 
kakti neutralnoga orsaga poslauik neCe, da mu ime vu novine dojde. Deneénji sluCaj ovak je pred novinarom reztolnaóil:

—  Ako savezniki ov mesec nebudo 
zadobili Dardanelle, kője turCini tak hrabro 
braniju, onda je nigdar nebudo mogli za- 
dobiti. TurCini denes tuliko municije imaju, da lehko spijeju neprijatelje vu klanjcu, 
augustuéa meseca pák tuliko budo imali. da veliko offenzivo moreju zapoCeti. Ovu 
municiju íz Konötantinapolya budo dobili, 
gde za ov barat svoje fabrike imaju.

Da bi Bulgaria proti Turskomu ofsagu 
se podigla, to néje moguCe, niti pák to ne- 
verujem. Bulgaria i Tur9ki orsag na kral 
koma se budo naravnali. Takodjer Romania 
i Bulgaria na takvim putu su, da se sdobra 
naravnaju. Proti tomu one réCi nikakvoga 
ha sna némaju, kője tak glasiju, da na Bal j 
kanu opet se jeden savez bude sloíil vu 
kojern tak Bulgaria, как i Srbia nazoCna 
bude. Denes 2ivuCi bulgarci i srbi nigdar se 
nebudo podobrikali. Da Romania, Bulgaria i 
GrCka do konca bója neutralna ostane, to 
opet néje znati. Ako vu takov polodaj doj- 
deju, da potrébno se bude njim genuti, za 
segurno genule se budeju i öve dríave.

KljuC poloÄaja je vu Polskim. Balkans- 
kih drZavah poslaniki svi su jedne miseli— 
Frigyes nadherceg, Conrad, Hiodenbug i 
Mackensen budo prehitili balkanskih drfcavah 
sudbinu.

Morebit:, da augustué mesec, dakle od 
poCetka bója trinajsti mesec bude naj va2 
neéi mesec. Po CloveCjem raCuno ov mesec 
bude odluCil lója Ako rusi i julius i au- 
gustué mescca budo tak biti, как su rna- 
juSa i juniuéa mescca, onda su presiljeni mir prositi. Ako pák odluCen boj nebude 
se sad vu Rusko Polskim dokonCal onda 
boj jóé 1916 ga leta do prctuletja bude 
trajal. Vu ovim polo^aju tak mislim da 
Francuzki orsag nebude moguCen jóé jednn 
zimu bója tirati

Ako Talijanski orsag i na dal je bude 
bez svakoga hasna bója tiral, talijanski na 
rod sbunil se bude. Tam takva revulucija 
bude, kakva jóé nigdar né bila.

ZakljuCil je svoje réCi ovak :
Austria-Magjarska, Neméka i Turska 

denes su vu izverstnem poloZaju.

Rusi vu Lembergu.
Vnogo srno pisali veö, как su se rusi 

vu Lembergu sponaéali, ali jo5 bi célé knji 
ge bilo moCi spisali. Naprimer eve fabrike 
su sporuéili, samo jcdnom »kladaliéCu su 
mir dali, kad su iz Lemberga morali po- 
beCti. Ovomu skladaliéCu pák su se za to 
smiluvali, j prbo 2enske su iéle к zapoved- 
niku i prosile su ga, da nai ovi fabriki mir 
da. jerbo iz öve fabrike 2ivi céla okolica. 
Zapovednik je dober dovek bil Posluhnu! 
je proénju i dal je zapoved, da fabriku i 
skladaliéée ni9Ci nesme banluvati. S lém 
bole su sve vuniélili vu Zolkievu i vu N e-1 
mirovu. Ekker Hersch tergovec je povedal, 
da céli dán su strélali vu varaöu i jedno 
etanje za drugim se vu2ga!o Sve étacune 
su porob li Vu Niemirovn zidove né su 
vun pustili iz h z i ónak su na nje vuZ 
gall sve hifce.

Vu Hotel Bristol je doöla jedna mala 
pucka i éibice je trÉila. Lépő je nemöki go- 
vorila i kad su ju gosti popitali Cija Cerkica 
je, ovak je lépő spamelno odgovorila. Japa 
mi je ovdi vu Lembergu fiékalijué bil. Sest 
dece smo bili. Jeden veéer tri kozaki su 
vdrli vu sobu. Mamiku su odmah prepiCili, 
sve su porobili i onda na stareáu eestru su 
se hitili. Ravno onda je doéel dimo tatek, 
koj je odmah revolvera pograbil, ali predi, 
как bi éteroga kozaka bil strelil, sam je 
mrtev opal doli. Sestru su sobom od tirali, 
kad su svi tri si divju 2elju zvröili. Mi 
mala deca sve smo to morala gledati.

Siromaöku deCicu, koja su bez otca i 
matere ostala, lemberski Éidovi su zeli 
medse.

Magjarske soldate su radi imali rusi, 
ali na uemce su strahovitno serditi bili. 
Ako su jednoga nernékoga cficira vlovili, 
po desot kozakov ga je po varaáu tiralo. 
Vu reétu tak su je muCili, da vu Brigidenu, j 
gde su zaprti bili, dva oficiri obesili su sej 
jeden рак si je éinjaka zareza!, krv mu je 
scurela i vumrl je. Mrtvo télo tri dni su 
né ételi iz reéla vun odnesti, gde su jóé 
drugi pet bili zaprti.

Jeden bogati sudec, kojega su porobili 
ji potlam nikakvo plaCu né su mo dali. 
okolo prijateljov ie 2ivel. Potlam. kad je 
veC od nikoga nikaj né dobil, jerbo pod 
kaátigu né mu je smel niöCi nikaj dati. par 
tijednov predi, как su naSi vu Lemberg 
ulazili, od glada je vumrl.

Lemberskoga 2idovskoga cintora svega 
su prekopali i vuniétili. Kamene su spotrli, 
vnogo rakih su iz groba vun hilili i mrtva 

itéla i Conto su rezhitali.

Vu svakim Ьгстки je jeden komisarius 
bil zapovednik Jeden dán su céloga varaSa 
obhodili i svakomu Stacunaro su zapove- 
dali, da sva pisma i d( pusla mora na po 
I ciju odnesti, drugaC nesme tr2iti. Svaki je 
novo dopuéCenje moral prositi i za to pet 
sto rubelov platili. Kad эй to splatili, ni- 
kakov pismu su né dobili. Cekali su. Jeden 
dan doöli su policaji i potrebuvali su od 
Stacunarov, da naj pokaieju, gde imaju vu 
pismenim dopuéCenje, da slobodno trZiju. 
Ako je éteri rekel, da veC je platil, ali jóé 
je né dobil vun iz kancelarije, odmah su se 
ovak zahrumili na njega :

— Lopov, сага hoCeá vkaniti, im si 
jóé niti pisma né dal nuter.

Drugi dan opet je platil étacunar pet 
sto rubelov. Opet je drugi policaj doéel i 
céla komedija se je znova poCela.

Lemberskoga kolodvora su juniuéa de- 
velnajstoga vu2gali. Magazine su sdinami- 
tom vu zrak spustili. Magazini su puni 
bili svakojaCkim stroökom i s municijom.

Kad su se rusi iz Lemberga pospravili, 
vnogo ruskih oficirov se je vu cevil obléklu 
i tam su ostali. Kad su naéi veC vu Lern 
berg doéli, pred jednom kavanom jeden 
ruski tficir je lépő mirno stal i Cekal Kad 
je jednoga vekéega oficira spazil, odkapCil 
je doli sablju i predal se mu je.

Ali élő bi sve möge! spisati, kaj su 
sve preterpeli lemberski stanovniki. To za 
léta i léta budn se sve toCno pozvrdilo.

KAJ j e  n o v o g a ?

Branimo ai !
Megjimurski starci, deca ino zene,
Idejű po polju, как po morju репе!
Dan i noc su v delu, niti prav ne spiju, 
Sve za naseg kralja i za domovinu!

Vnoga zena trudna za muza se place,
Od jutra do mraka za plugpm skakace. 
Misii: orjem, sej am, zetva kaj bu jaksna, 
Ar prepasti nesme nasa domovina!

Druga zena v travi kosu poravnava,
Kaj bu velkom travom? to si premislava.
„Pokosila bu nju v ime Bozje milo;
To bu takaj pomoc zl nasu domovino.

Takaj starec sklonjen rad bi imel mira, 
Nekva cudna moc ga po poslih potira. 
Kleple kosu, srpa, doklam jakost ima,
Da bude Magjarska jaka domovina.

1 drobna deca se za del от zu rij и,
Так как dröhne cmele sem, рак tam letiju. 
Stari japa, mama mi smo vasi sini,
Budmo verni i mi к nasoj domovim!

Mlado tak, как mravle z starci skup se slaze; 
Dragi Bog pák skupa v slogi vsim pomaze\ 
Blagoslavlja nas gór, na nebes visini\
Budte verni svojoj lépoj domovini!

Magja r, nemec, túróin pred nikim ne trepce, 
Так пат poslovica ver od negda rece !
Gde j e  sloga, vera i bozji mir dicni,
Tarn j e  Bog sam kralj i otec v domovini!

Dragi brati, sestre, sve mlado i staro : 
Vsegnimo za aelo, kaj komu se dalo!
Jen za pusku, sablu, drugi za sekiru,
I  branimo nasu mii и domovinu!

Bog pozivi one, tam na boj nőm polju;
Daj njim jakost Bog i к harcuvanjn volju! 
Da bi v krátkom culi i se veselili,
Da su nasi ruse, taljane potukli.

Bog pozivi Franja i Vilmos cesara,
Bozja ruka jakost njim dől z neba dala! 
Da bi za kratek cas svi himnus spévali, 
Magjar, nemec, túróin aldomasa pili!

Murasiklós. P o d f/ o ro lec  M á rto n .
krómar.

—  Srbi ober Ujvidéka. Proéli tije*
den Zddnje <bne srbski zrakoplivci viéeput 
su prék doleteli i bombe su hilali na Újvi
dék varié. Bomb3 né su nikakvoga kvara 
zrokuvale, jerbo francuzki zrakoplívci, koji 
vu srbskim áeregu sluZiju, prebojali su se 
naé;h átukov i jako visoku su létali. Brscas 
mosla su ételi tri fiit, da ga zruéiju, ali né 
au ga mogli. Jedna bomba jednomu deset 
lét staromu deCecu, B^rényi Jánoéu désnu 
ruku dőli vtrgli. Na to su naéi zrakoplívci 
do Obrenovsca i viée bombih su hitili na 
váráé, koj ée je vu viée mestih \u2gal.

—  Ruska revolucija. Vu Moszkvi 
juniuéa l i g a  velika revolucija je bila i 
soldali i policaji né mogli sbujeno ljudstvo 
potié ti, barem su viéeput strelili na buntare. 
Sluzbeno su prejavili. da buntari 465 áta- 
cunov i 207 drugi hi£ su sporobili i spo 
ruáile. Vuniétili pák su 113 nemékih, 90 
ruskih i 479 drugih hiz » étacunov. Kvar 
je prék 139 mill-un rubelov.

—  Potoplena ruska lad ja . Vu V- 
verpol doélo je Cetirinajst ruskih marinerov, 
koji su na Leo zvanoj ruski ladj: sínyli. 
Rusko ladju je jedna nernéka pod vodom 
plivajuCa ladja pr: Pcmbrosku s torpedóm 
trofila I odrti? h se je vt p Ь. L '-d:; je véli* 
ко vréduost vu mun e ji peljala i rusi su
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elém vnogo kvarui prém vezda, kad jim je
municija zinenjkala.

— Ako boj do juliuáa 31-ga bú
dé trajal. Edgar Crammond loodonske 
étatistike direktor zraéunal je kuliko bude 
koStal boj, ako do juliuSa 31-ga bude tra
jal. Belgiuma 2 milljarde 632 milljunov 
500 jezer, Francuzkoga orsaga 8 milljardov 
432 milljunov. Rusiju 7 milljardov, Engle 
ziu 620 milljun dollarov. Sveskupa je to 
24 milljardov 354 milljun 500 jezer dől 
larov. К tomu dojde Austria MagiarsKa 17 
milljardov 510 milljunov, Nemöka pák 17 
milljardov i 875 milljun dollarov bude pót 
roSila Turskoga orsaga dva miIIjard dolla
rov, Srbia i neutralni orsagi pák 3 milliard 
60 milljun dollarov potroSiju.

— Kak velika je srbska vojska ? 
Vu srbski skupStini srbski soldaéki minister 
prejavil je. da srbska vojeka denes iz deset 
divizijih stoji. Jedna divizija Sestnajst jezer 
osobah hroji. Svu toga Sest divizijih regru- 
tov i od 45 lét scareSih gardistov ima. Vu 
Macedoniji éeterdeset jezer macedoncov stoji, 
koji svoje oficire i vodje imaju.

— Velika borba za Lublin i Ivan- 
gorod. Juliuáka ostrak-magjarska offenziva 
puno jakSa je joS od majuSke. Véé как 
petdeset jezer rusov smo zarobili, doklam 
smo Radoma zavzeli Rusi s veiikom moé- 
jom braniju kolm-lublin-ivangorod liniju. 
NaSi ovdi dobro stojiju. József Ferdinand 
nadhercega Sereg koj je nekoji dán vu ve- 
liki teSkoői bil, opet je napred vdrl Arz 
generala Sereg takrekué éude déla. Doklam 
je nadhercega Sereg ruske pozicije zavzel. 
Arz generala Sereg pák je ruske linije spre- 
dral. Vréme nam ne slufci najbolje, jerbo 
poleg velikoga blata kánoni se teSko gibleju. 
Rusi od Radoma na ishod tijam do Ivan- 
goroda su se potegli nazat.

— Na Izonzo liniji. Talijani na 
Izonzó liniji najmre pák pred görzkim moslu 
i pred doberdói brcgu strahovitnom jakost- 
jom vdiraju. Vu ovih bilkah veselo je gle- 
dati, как se naSi vitézi hrabro sponaSaju. 
Так oficiri, как i prosti éude délaju. Stra- 
hovitnom jakostjom talijani nekoje naSe jarke 
su zadobüi, odkud su >e naSi potlam vun 
sbili i dalko pretirali. Talijani joS tam sto
jiju, gde su i prvo vuru. kad su bója za- 
poéeli.

— Talijani preruciju bója Nem§- 
koj i Turskoj. Cadorna talijanske vojske 
zapovednik pred jednim novinarom tak je 
preStimano govoril, da Talijanski orsag dosta 
je moguéen. da naSim savezn kom NemSkoj 
i Turskoj bója poruCi. Poruéi pák svrho 
toga, da tak / NemSka, как Turska Austria- 
Magjarsku pomoSe skojom taljjani vu boiu 
stojiju.

Talijani joS na naSi gran ci né su je
den kilometer zemlje zadobili véé se tak 
derfciju, da dosta jaki budejo i s NemSkom 
i Turskom se boriti. Talijani neznaju, da 
njihova vojska dalko odzaja sloji od naSe 
i nemSke, kője su nmguéne na jedenput 
na tri éetiri strani slavno t»rati bója.

— Na ganjaju nemske podvo- 
dom plivajuce ladje. íz Szalomki piSeju : 
Velike englezke ladje su doSle na gréko 
morje. Englezke ladje nemske pod vodom 
plivajuée ladje iSCeju Po nőéi velika svet- 
loéa se vidi po morju, j'rbo englezi Cisto 
tak misliju. da nemske pod vodom pliva
juée ladje okolo GrCkoga orsaga se zader- 
íavleju. Do vezda joS niti jedno nemSko 
pod vodom püvajuéu ladju né su mogli

najti. Englezi od serditosti grCke ladje zas- 
tavlaju na morju i svako previzitéraju, jerbo 
tak misliju, da grCke ladje su na pomoé 
nemákim ladjam i one je zderáavlaju s la
porom i benzinom. Iz Mytilena pideju, da 
englezke i francuzke ladje tak dugó nebudo 
obéinitu Sturmu napravile na Dardanelle, 
doklam sve nemSke pod vodom plivajuée 
ladje nebudo vuniStili. То рак joá teíi bude, 
как Dardanelle zadobiti.

— Talijani pozvali su nuter sve 
gardiste. Vu Talijanskim straho su, da 
NemSka s veiikom moéjom bude se na ta- 
lijane navalila i pokehdob i vu Tripolis opet 
moraju triSke regimente poslati, pozvali su 
nuter drugi i tretji red gardiste. Gardisti 5- 
ga augustuSa moraju rukovati.

— Rusko retiréranje. Poleg Dnyes- 
tér vode trajuéim boju rusi su prék Dnyes* 
tera vu jaki po2iciji lefcali. СЫгак— Mag* 
jarski kanoneri na jedenput od tri krajov 
su strahovitno strélali ruske pozicije. Tak- 
voga ognja su naSi Stuki dali, da su rusi 
skorom niti retirérati né mogli. Kad su po* 
begli, ruski soldati vnogo mu2ov su spok- 
lali i podjednoma su to roíd jili: — Psi, 
ako mi moramo vumreti, niti vi nebudele 
du2e 2iveli. — Kad su naSi kanonéri spre- 
drli ruske Sáncé, pionéri hitro su vise mos- 
tov napravili i naSi su na Sturmu isii. Na 
drugim kraju hitro su se zakopali i viSe 
ruskih pozic jah obkolili. Rusi na (0 su po* 
Celi retirérati. Na bojnom polju na hiljada 
mrtvih rusov je le2alo.

Podjednoma veseli glasi idejű iz se- 
vernoga bojnoga polja. Med Visztula i Bug 
vodami na céli liniji rusi retiréraju. NaSi i 
nemei podjednoma su njim za petami i 
ne dopusliju njim nigdi se poéinuti. Rusi 
samo na jednim mestu su probali se zas 
taviti, ali za badav i odonut smu je 
pretirali.

— Woyrsch generala sereg  sbil 
je  ruse. Nemei vu Kurlando pri Gross
Schmardenu, Grüdorfu i Usingenu nazat su 
stisnuli ruse. Od Kurschanya takodjer reti
réraju rusi. Od Novogroda na sever nemei 
pri Skroda i Pissa potuku su zavzeli ruske 
pozicije. Lépő su vojuvali oni friSki gardisti, 
koji su vezda pervié bili vu ognju. Nekoje 
tvrdovme pri Oslrolenki smu zavzeli. Od 
Visztula vode na poldan naSi Seregi doSli 
su do blonie— grojeci linije. Ovdi su rusi 
560 kozakov i 2 maSinpuSke sgubili. Wc- 
yrsch generala Seregi puno veksi Sereg ru- 
sa pri Ilsanku sbili su. Ovdi su nemei prék 
pet jezer rusa polovili. Ruse dalié proga 
njaju. Kojeniki su véé tijam do Radom — 
Ivangorod 2eljeznice doSli.

— Dvanajst jezer je opalo dőli 
vu Dardanellák klanjcu. Sest jezer eng- 
leza na River ladjt se dopelalo vu Darda 
nelle Za ovom ladjom joS viSe ladj h je 
doSlo i turéini, как da niti tam nebi bili, 
niti jedenput su né strelili na nje. Kad su 
véé svi na bregu bili, strahovino ognja su 
turski Stuki puSéali od svih krajov na eng- 
leze. Jeden gránát je River ladju trofil, koja 
je taki se vtopila i stém su englezi vise né 
mogli na morje, da vujdejo Turski Stuki 
dvanajst jezer engleza do zadnjega éloveka 
su dőli pokosili.

— Potoplena talijanska tabors- 
ka ladja. Talijanske ladje bombardirati su 
poéele Ragus— Catlaro Seljeznicu. Na jeden
put spaziju viSe naSih podvodom plivajuée 
ladjih i elém su odmah éeliri talijanske 
ladje poéele na naSe strélati. Na to su dvé

naSe podvodom plivajuée ladje nazat se 
potegnule. Tretja koja je pod vodom bila 
popriliki deset kilometrov dalko od brega 
éekala je talijanske ladje. Kad su talijani 
mislili, da véé su né vu zloéestim polo2aju, 
naSa ladja pet sto metrov dalko spustila ja 
dvé törpédé. Prva je né trofila, druga je va 
Giuseppe Garibaldi ladju se zapoéila. Tor- 
peda na serdinki je na dvoje rezéehnula 
ladju, koja je odmah vtunula. Na ladji ja 
blizu osemsto talijanov bilo s med kojih ja 
samo popriliki sto ostalo 2ivih. drugi svi 
su se potopili. To je opet strahoviten vu- 
darac talijanom, koji su véé dvé velike ta« 
borske ladje sgubili na Adria morju.

Za taborska podtn gotovi ka-  
vertlsa  napisom, takodjer I TABORS* 
K E  K A R T E  se  dobija kod Flachet 
FO/őp (S  trau az Sándor) kojliarlcl. 
Clen a : kuvert — 2 till. —  tabor акт 
karta -  1 tilt.

Pésm a iz tábora.
Poslusajte ljudi medjimurci dragi,,
Koje su ostajli vasi sini mladi,
Zene i deéicu, svu obitelj svoju,
Da budu branili svoju domovinu.

Premislite zene i mila decica,
Koji ste srdili prez krivice otca.
Sada se zmislite za njegovu tugu,

I Da on sirmak тога krv prelejat svoju.

i Za otca placeju sini i pucice,
I Kakti ptice male za svoje gnjezdice. 

Decica premila molite se Bog и 
Da se vám povrne otec к svomu dömu.

Medjimurci dragi, ki ste zgubli sine, 
Zglednite se z srcem gori na visine!
Da vám zalost vasú Bog nas olehkoti.
Ar nam samo njegva moc more pomoci.

Zmislite se na to dragi domorodci,
! Kak je  tezka тика tabora drzati. 
j Zedje, pák i glada moramo trpeti 

I  ako j e  treba, zivot alduvati.

Medjimurci dragi s Bogom mi ostante,
А те ne pák nigdur póza biti najte !
Daj vám Bog svim skupa zdravjei vese(jet 
Nam pák v svakoj bitkislavno harcuvanje!

Bukovina. V. J. vojnik.
iz Nyiresfalva.

Urednikova posta.
Sledeőe pfsme i spist* smo na novodobili: 1.) P5sm* 

medjimurska. (L. M. Muraszerdahely.) Izlazila bude. — 2.) 
Pésem mala i Pésma iz éeske. (H. J. iz Bottornya.) O bedrí 
su dobre za novine. — 8.) Spriéavanje i Pesem modjimura- 
ka. (L. A.) Lép» su miseli vu pésmih, ali se verzuäi nedaju 
popraviti. Niti vi neste probali vaáe pésme na koju poznatu 
vifcu popSvati. — 4.) Pésem junakov (S. Gy. Muraszent« 
márton.) Lépa je pésma. Bude se átampati dala. — 6.) Pét- 
ma tugujuée majke od svoje pokojne kCerke. (L. M. Mura
szerdahely.) VaSa kalostna pésma bude izlazila. — 6.) Pesem 
mladib regrutov. (V. J. i H. F. Drávaszentiván.) Dobro i 
lépő je  sloleno. Bude izlazila. — 7.) Pogl. Gosp. E. Kollay 
léönik. Ludbreg. Dobili smo vaSe lépe i pouCljive pripovédk* 
i to devet za novine i dvé za kolendar. I vu ime svih nt* Sih öitateljah se Varn izkreno zahvalirno, da se neste spo- 
zabi iz nas. V'aée pripovésti au tak lépő napisane, da néma 
medjimurca, koj jih nebi jako rád (ital. Lépő je od Vas, da 
kakti negdaSnji medjimurski navuő ítélj mislite na medjU 
murski púk, pák m»kar ste ostavili VaSu negdaSnju slukbu 
i vuCili ste se dalje, da se za doktora izvuéite, ipák i vezda 
poduCavate s VaSimi, Bogu i Ijudem povoljnimi, lépimi spiti 
púk medjimurski. Bog Vas polivi vnogo leta na radost i 
kőrist svih medjimurcov 1

Iz drugih nam poslanih pésmih drugda budemo 
glas dali.

Svim skupa s pozdravom ! (M. J.)
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GABONA ÁRAK/CIENA ZlTKA

SZAVATOLT 
::: VALÓDI ::: 
BORPÁRLAT

CAMIS ES STOCK №- 
t i n l W I Í I I M  

«:•
COGN AC-GÖZFŐZ- 
DE, ÁLLANDÓ HI
VATAL. VEGYI EL
LENŐRZÉS ALATT

612 7—56IAPHATŰ NII1E1 Ilii ÜZLETIÉI!
1  Ír  házi 1
frissítő, jóizü és szóraját olló, 
csekély költséggel bárki által 

készíthető. Kaphatók: ananas, alma, grena
dine, málna, muskotálykörte, borsosmenta, na
rancs, waidmeister, meggy. Sikertelenség ki
zárva. Ezek a házi italok nyáron behütve és 
télen forralva, rum és pálinka helyett élvez- 
heiők. Az alkatrészek ára pontos előírással 
együtt utánvéttel bérmentve К 450. Öt ilyen 
adaghoz 1 adagot ingyen adok. Gazdaságok, 
gyárak, nagyobb háztartások, műhelyek stb. 
számára inegbecstilhntetlen, mert a munkás 
felfrissül, nem részegedik meg tőle és munka
képessége n.un csökkenik GROUCH JÁNOS. Angyal* 

drcgéra Brunn 618 szám (.Morvaország)

Rococo női boudoir,
zs in orozott d a m a st garnitúra, dívány, a sz 
tal, szék ek , á llván yok , fa litán yérok , vázák ,

6aa a~a -----------te ra k otta k ép ek , a lak ok  s t b . ------------

o l c s ó n  e l a d ó k !
Bővebbet: HOLLENBERGER J. kárpitosnál Csáktornyán, 

------------------ Deák-utca--------------------

т щ щ щ щ щ п п щ щ щ щ щ щ щ д

Ш  №ip (Straisz Sándor) I

A legújabb gyorssajtókkal és 
segédgépekkel van felszerelve 
Elvállal mindennemű könyv
nyomdái munkákat a legjutá- 
nyosabb árak mellett. Könyv
kötészetében mindennemű be
kötések a legpontosabban és 
jutányos áron készíttetnek el!

H ttriM 'ltD  %  szai

Nyomatod FischeI Fülöp (Sfrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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