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Or. PreiRus Domonkos püspök Perlakon.
Julius 24 én délután hat őrá tájbarJ 

harangzúgás és taraczkdörgés közepette vo
nult be Perlak községbe dr. Premus Domon
kos belgrádi és szemendriai püspök. A há-j 
ború folytán jócskán megfogyatkozott Perlak, 
lakossága, hiszen nincsen olyan ház, ahon
nan egy-két családtag a harctéren ne volna. 
Azután meg a háború nyomott hangulata 
nem alkalmas örvendő ünneplésre. Mégis a 
község apraja-nagyja ott volt a bevonuláson, j 
mert igaz szívből örvendett mindenki, hogy 
egy perlaki fiú önerejéből, csakis mély val-i 
lásossága és széleskörű tudása által a leg-1 
nagyobb egyházi méltóságra emelkedett.

— Nem belgrádi püspök a mi Prému 
sunk — mondogatták büszkén a perlakiak 
— hanem muraközi püspök. *

A püspök megérkezése után áldást osz
tott a templomban, másnap, Szent Jakab 
napjáu, a perlaki fára védŐ3zentjének ün
nepén püspöki nagymise volt. A mise előtt 
lmrey Ferencz, kisszabadkai apát, mondott 
egy magasszárnyalásu magyar egyházi szent 
beszédet és utána egy horvát nyelvüt. A fé
nyes egyházi ünnepen testületileg vettek részt 
az összes hivatalnokok, de ott volt úgyszól
ván Perlak minden felnőtt polgára. A dísz
ebédet Kuhár János perlaki plébános adta 
vendégszerető úri házában. Az ebéden részt- 
vettek a perlaki járás összes vezető emberei, 
a kerületi papság, mint a felsőmuraközi pap
ság küldöttei és a Horvátországból érkezeit 
lelkészek. Kerületünk országgyűlési képvise
lője dr. Hajós Ferencz szintén részt vett az 
ünnepélyen és az ebéd alkalmából nagysza
bású beszéddel üdvözölte a püspököt. Nagy
hatású és eszmegazdag beszédet mondott 
még Szabó Győző kir. járásbiró is. Egyál
talán a díszebéd a lelkes tüntetések lánco
lata volt; minden egyes felköszöntöben meg
nyilvánult az az igaz é3 őszinte szeretet, 
amellyel Muraköz minden egyes polgára d. 
Premus Domonkos püspük iránt viseltetik. 
A püspök ur itt tartózkodása alatt meglá
togatta a perlaki állami szemkórházat, mely 
a háború idején hadisebesülleket ápol és 
100 koronát adóit a Vöröskereszt céljaira. 
Itt tartózkodása idején, mint azelőtt is, sok 
szegény kereste fel és ezeknek a hálálkodó 
szegények áldása kisérte a muraközi püspö
köt, midőn körünkből eltávozott Sz.

Tisztasági rendszabályok az élelmi 
cikkek és italok körül.

Az 1870. évi törvény vonatkozatos §-ai 
alapján a vármegye alispánja a következő 
óvórendszabályokat írja elő.I. A piaci árúsítás.

A piac, a mellette lévő járdák fellocso- 
landók s tisztán tartandók. Az élelmi cikkek

tiszták, egészségesek legyenek, puszta földön 
nem tarthatók, tisztátalan terílőkkel le nem 
téríthetők, csak tiszta papirosba csomagolha- 
tók, a cikkek csakis bedugaszolt vagy gon
dosan betakart tiszta edényekben (kosarak, 
üvegek, edények, zsákok) árusíthatók. Az 
élelmi cikkeket fogdosni, kóstolgatni nem 
9zabad. Az elárusítónak 19 egészségesnek s 
tisztának kell lennie a az élelmi cikkekre 
ülnie nem szabad. Az elöljáróságnak köte- 
lesége a rendszabályok betartásáról gondos
kodni. A vétkezők ellen kihágási eljárás in
dítandó s a kihágást képező tárgyak (edé
nyek) élelmi cikkek, italok lefoglalandók.И. Üzletek.

A cukrászdák, péküzletek, füszerkeres- 
kedések.és szatócsüzletek tisztán laitandók, 
konyháikat, kamráikat, raktáraikat, edényei
ket is tisztán kell tartaniok. Az összes élel
mi cikkek csak jól elzárható tartályokba 
vagy üvegburákba helyezendők vagy háló
szerű szövettel letakarandók.

lésében is nagy szerepet játszanak és pedig 
különösen a légy, amely szívó szerveivel és 
lábai segélyével tömérdek piszkot és fertőző 
anyagot cipel magával, bepiszkítja és meg
mérgezi ételeinket s a betegség csiráit rakja 
le testünkre és mindenüvé. Szükséges tehát 
a legyek pusztítása. A pusztítás azonban 
nem a legyek pusztításában áll, hanem in
kább abban, hogy petéiket, álcáikat és báb
jaikat semmisítsük meg. Ezek fehér csomócs- 
kák alakjában jelennek meg a padló szemet
jében, az istálló trágyában, különösen ezek 
külső részein. Ilyen helyen jó a trágyát szá
raz szalmával körülvenni, ahová a lárvák 
belemásznak s legubóznak. A szalma azután 
elégetendő. A legyek petézése ellen a leg
biztosabb óvószer a tisztaság, szellőztetés, a 
trágyadombok távol tartása s az ablakoknak 

I légyhálókkal való ellátása.
A rendelet már életbelépett.

Igazolványok váltása.III. M észáros, hentes üzletek.
Ezekre általában a husvizsgálati sza

bályzat rendelkezései irányadók. A helyisé 
gek falai könnyen moshaló anyaggal bur- 
kolandók, a húsok és husnemüek pedig tisz
tán tartandók és állandóan tiszta térítővé! 
takarandók be.IV. Az italm érési üzletek.

Ezekre nézve az italmérés és elárusí- 
tásnál követendő egészségügyi rendszabályok 
az irányadók. Az italok tiszta fedett edé- 

; nyékben tartandók. A kiszolgálásra szüksé
ges edényeknek tisztáknak s mindig tiszta 
terítővei letakarva kell lenniük.V . V endéglők, ko csm ák  stb.

Az edények, továbbá a kiszolgálásra 
való üvegek, poharak, evőeszközök tisztán 
s a fűszerek zárt edényekben tartandók. Az 
asztalkendő minden használat után mosásba 
adandó. Az asztalterítők és kendők csak 
használat alkalmával tehetők az asztalra. A 
kenyere! a vendég előtt kell leszeletelni s 
a péksüteményt papírba csomagolva kel! az 
asztalra helyezni. A gyümölcs csak üvegbura 
alatt tartható.VI. Az élelm i cikkek és italok vizsgálata.

A hús vizsgálat s a közfogyasztásra szánt 
szódaviz, mesterséges ásványvizek gyártása, 
elárusítása 9 ezek felügyelete tekinletében a 
már kiadott szabályok és rendelitek irány
adók. A közegek ezek ellenőrzésére a leg- 
sz'gorubban utasíttatnak.VII. A legyek elleni védekezés.

Nemcsak tisztasági, hanem egészségi ér
dekek is megkívánják, hogy a házi férgek 
és rovarok ellen azok irtásával védekezzünk, 

j mert nemcsak bepiszkítják és undorítókká 
! teszik az élelmicikkeket, az edényeket s a 
1 lakást, hanem a fertőző betegségek terjesz-

A m. kir. belügyminisztérium rendele
tével a délnyugati hadsereg körletére való 
utazásokra életbe léptetett igizolványkéay- 
szer végrehajtása tárgyában Utasítást adott 
ki a m. kir. határszéli rendőrkapitányság.

Eszerint polgári egyéneknek Csáktornya, 
Murakeresztűr, Gyékényes és Barcs állomá
sokra és ezeken túl délre fekvő területekre 
való vasuli utazásu utiigazoivány kényszer 

jalá esik, ennek folytán Csáktornya. Kissza- 
jbadka, Murakirály-Perlak, Gyékényes, Góla,
I Berzence, Vízvár, Babócsa és Barcs állomá
sokra és ezek egymásközti forgalomban iga
zolvány kel), ellenben ezen állomásoktól 

I északra, az ország belsejébe való utazás 
igazolványkényszer alá nem esik

Igazolvány kényszer alá esnek a Csák
tornyára Zalaegerszeg és Kisszabadka felől 
érkezők s a Csáktornyáról Varasdra, Miksa- 

I vár és Kisszabadka felé, továbbá Murake- 
Ireszlúron ál a gyékényesi állomásra és in- 
inen Horvátországba s végül a Murakereszt- 
úron át Nagykanizsa felé utazók Murake- 
reszlűrig.

Igazolvány kényszer alá nem esnek a 
Csáktornyára Varasd és Miksavár felől ér
kezők.

Ily igazolvány-kényszer állapíttatott meg 
a murakeresztűri, barcsi és gvékényesi állo
másokon jegyválló utazóközönség részére is.

Az u. n. vasúti arcképes igazolványok 
a nem nyugdíjas áll stb alkalmazottaknak 
és hozzátartozóiknak igazolványúl szolgálnak, 
hasonlóképen az országgyűlési képviselők 
ilyen igazolványai is. Az arcképpel ellátóit 
útlevelek azonban csak akkor, ha az illeté
kes rendőrhatóság a badiállapotra előírt zá
radékot rávezeti.

A vasúti hadiforgalomra nézve előírt 
igazolványokat magánszemélyek részére az 
elsőfokú rendőrhatóság (elöljáróság és szol- 
gabirósá); a határrendőrség állomáshelyén a



Csáktornya, 1915. augusztus 1. MURAKÖZ 31. szám.

rendőrhatósági igazolvány alapján a határ
rendőrség; hatósági közegek részére pedig 
közvetlen felettes hatóságuk állítja ki.

Az igazolványok csak egyszeri utazásra 
érvényesek. Oly egyének részére, kik hiva
tásuknál fogva két vasúti állomás közt rend
szeresen utaznak, kivételesen 14 napra szóló 
igazolványok állíthatók ki. Az oda és vissza 
utazásra szóló igazolványok mellőzendők. 
Szükség esetében 2 igazolvány állítandó ki, 
melyek egyike az oda, a másik visszauta
zásra jogosit. Az igazolvány jegyváltáskor 
előmutalandó.

Igazolványt a végpont feltüntetése mel
lett csak »negb zhaló 'gyének kaphatnak az 
elfogadható ok feltüntetése mellett.

—  Hirdetmény. C-áklornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a nagy
községnek 1916 évre egybeállított költség- 
vetési előirányzata az 1886. évi XXII. t. c. 
125-ik §-a értelmében a közfégház 1. szám 
alatti hivatalos helyiségében augusztus 10-ig 
közszemlére helyeztetett oly célból, hogy azt 
a hivatalos órák alatt a nagyközségnek min
den egyes adózója betekinthesse és arra vo
natkozólag esetleg észrevételeket tehessen, 
vagy ellene felebbezhessen.

K Ü L Ö N F É L É K .
Azt mondtátok • • • •

A z t  m ondtátok, e lfa jzo tt a  m ag yar,
E lv e s z t é  ősi, sze n t erényeit,
R o n g gyá  tépte g ló r iá s  z á s z ló já t .
M e lye t a n n y i d ia d a lra  vitt.

A z t  m ondtátok, n in cs e n  m á r  m a g y a r  k ar,
M e ly  n evü n k et a  n apfén yb en  tartsa,
M e ly  & k ard o t lángo ló ostorként 
E lle n sé g e in k n e k  fe lm u ta s sa .

Í g y  beszéltetek, s  m o st n ézzéte k  m eg  
A  szittyan épet, m ilye n  ó riá s.
H o g y  lobbant fe l a  h am u  a la tt  a 
F é ltv e  őrzött, elrejtett p a r á z s .

H o g y  lett rögtön a  p en gő  k a sz á b ó l,
M e lly e l a  selyem réten  a ra ttu n k  
F e g y v e r, m iv e l a  s z é le s  v ilá g n a k  
M egm u tattu k , hogy g y ő z n i i s  tud unk.

S  b á r  g ö rn ye d jü n k , z ú z v a  a  hantokat,
E k é t  fo g jo n  a  két dolgos k a ru n k ;
N e m  fe le d jü k , s  h a  k e ll m e g m u ta tju k  
S z á z s z o r  is , hogy m a g y a ro k  vagyu n k .

B exeréd y Lajos.

—  Signum laudis. Őfelsége a király dr. 
Lakó Imre 20. honvédgyalogezredbeli nép
fölkelő hadnagynak, letenyei ügyvédnek, az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért 
legfelsőbb elismerését nvilváníttbtta s ennek 
megfelelően a Signum laudis éremmel tün
tette ki.

—  Köszönetnyilvánítás. Gróf Festetics 
Jenő a Csáktornyái önk. tűzoltó-egyesület 
részére 50 К-t volt szíves adományozni, 
amelyért ez úton is hálás köszönetét nyil
vánítja az elnökség.

—  Adományok. Szent Antal perselyében 
begyült pénzösszegből a Vöröskeresztegylet 
Csáktornyái fiókja részére 40, a járási jóléti 
bizottság részére 26 s a vasúti üdítő állo
más részére 15 К adományoztatok mely 
adományokért az elnökségek köszönetét 
mondanak.

—  Felmentett tanítók. Zalavármegye 
kir. tanfelügyelőjének javaslatára katonai 
szolgálat alól Palkó József drávaszilasi áll., 
és Behojnik Győző viziszenlgyörgyi közs. isk. 
tanítókat a honvédelmi miniszter bizonytalan 
időre felmentette.

—  Értesítő. A Csáktornyái áll. polg. 
fiú- és lányiskola értesítőjéből kitűnik, hogy 
a tantestületben nagy helyettesítések történ
tek az év folyamán. A férfiak közül állan
dóan 2 katonatanárt helyettesítettek. A lány- 
internátusban 54 lányt, a fiumternátusban, 
melyet ebben a tanévben állítottak fel, 21 
fiút helyeztek el. Mindkét intézmény nagy 
hasznára van a magyarságnak, mert ezek 
a tanulók túlnyomó részben drávántuli ma
gyar szülök gyermekei. Az iskola kebelében 
működő Zrínyi önképzőkör is hasznos mun
kát végzett. Mindkét tantestület 12 tagból 
áll, 2 állandó óraadóval. A polgári fiúisko
lába osztályonként 50, 54, 43, 35, 3=185,

ja lányiskolába 38, 40, 40, 37 és 31=186,
I mindkét iskolába 371 tanuló jár. Az intézel 
igazgatója Pataky Kálmán.

—  Iskolakibövítés. A Csáktornyái m* 
kir. áll. elemi népiskola szűk keretéből kinő* 
A miniszter 4ugyauis elhatározta, hogy két 
tantermének, melyet eddig bérelt helyiségek
ben helyeztek el, az iskolaépület telkén ad 
helyet Az építésre a zalaegerszegi államépí
tészeti hivatal verseuytárgyaiást hirdet; ha
táridő : augusztus 16.

—  Magyarnyelvi jutalmak. A magyar 
nyelv sikeres tanításában kitűnt muraközi 
és vendvidéki tanítók részére Zalavármegye 
törvényhatósága 600 К jutalmat adományo
zott. Ebből a jutalomból a muraközi tanítók 
közül Rántes Menyhért drávavásárhelyi, 
Csere Sári stridóvári, Steinauer József mu- 
racsányi, Pole9Ínszky Emil Csáktornyái allami 
és Szép János miksavári r. kath. tanítók 
60— 60 К-t kaptak. A zalavármegyei nemesi 
pénztár által ugyanezen címen adományozott 
240 K-ból ugyancsak 60— 60 К jutalomban 
Hadi Jenő királylaki, Miszer Mária muravidi, 
Gerstner Margit muraszerdahelyi és Biró Mária 
alsódomborui áll. isk. tanítók részesültek.

— Hangok a harctérről. Rózsa Ernő 
helybeli borbély mint B. osztályú népfelkelő 
vonult be s kiképeztetése óta állandóan a 
harctéren van. Nagycsaládú ember létére 
mily lelkesen küzd az ellenséggel szemben, 
levelei tanúskodnak, melyeket hozzátartozói
nak s ismerőseinek ír. Az egyik levélben a 
következőket írja : »Hála Istennek a musz
kával szembe is szállunk, bár túlerőben 
vannak. De mondhatom, minden vonalon 
óriási módon visszanyomjuk őket. Már há
rom hete hajtjuk őket, ismét egy kényes 
pontról kipiszkáltuk őket. Sok a fogoly nap
ról napra. Folyton előrehaladunk. Tomka 
főhadnagy úr is velünk van, Ferenczy had- 
apród s más sok Csáktornyái úrral küzdünk 
együtt —  a magyar hazáért. На Isten en
gedi tovább is a győzelmünket, akkor miénk 
a győzelem. Annyi kiéhezett, ravasz ellen
séggel az olaszt is nyomják jobbról, balról. 
Mo9t mást nem írhatok, hála Istennek egész
séges vagyok, amit Önöknek is tiszta szív
ből kívánok. Isten vezérelje győzelemre zász
lónkat. Éljen a Haza!«

—  Halálozás. Ruesz Antal, nagykani
zsai kórházi hivatalnok múlt hó 24-én el
hunyt. 25-én temették el nagy résztvét mel
let. Az elhunytban Ruesz József Csáktornyái 
kir. telekkönyvvezető bátyját gyászolja. Nyu
godjék békében.

—  A 43— 49 évesek összeírása. Az
1865— 1872 évig született я népfölkelésre 
kötelezettek összeírása a lefolyt héten 29, 
30 és 31-én történt Csáktornyán. Az össze
írtak az elöljáróságoknak később közzéteendő 
rendelkezéséhez képest t. é. aug. 23 tói ok

tóber 7-ig terjedő időközben és helyen nép- 
fölkelési bemutató szemlére fognak behívatni 
s elővezettetni s alkalmasságukhoz képest 
osztályoztatni. Az alkalmasok bevonulásuk 
idejéről hirdetmény utján nyernek értesítést. 
Aki a népfelkelési bemutató szemlére szóló 
bebfvási parancsnak nem tesz eleget, kar
hatalommal vezettetik elő s két évig terjed
hető börtönnel büntettetik.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
járás jóléti pénztára javára dr. Hajós Ferenc 
orsz. képviselő ur 20 К-t volt szíves küldeni, 
melyért köszönetét mond az Elöljáróság.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Izr. Nőegylet a helybeli Urtalékkórháznak 
tolipári ókat és ágynemüeket adományozott, 
melyhez a következő hölgyek voltak szíve
sek az egyletet külön adományaikkal támo
gatni : Baumsteiger Samuné, özv. Cliarmatz 
Jánosné, Gráner Mórné, Go!d Ferenczné, 
Herzer Izidomé, Hirschmann Adolfné, Hirsch- 
mann Leoné, Kelemen Béláné, Meider Al- 
bertné, Neumann Józsefné, Rosenberg Re- 
zsőné, Rosenfeld Jakabné, Taussig Oszkárné, 
Wollner Márkné, Wettendorler Dávidné, Wol- 
lák Rezsöné, Ziegler Lajosné, özv. Murai 
Róbertné. Fogadják ez utón is az elnökség 
hálás köszönetét.

—  Lakás kerestetik. A tanítóképző in
tézeti növendékeknek tömeges lakásokra van 
szükségük, fi szállásadók felkéretnek, hogy 
az intézet igazgatójának lakásaikat aug. 4- 
étől a délelőtti órákban jelentsék be.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színház ma az évad legjobb 
filmjét: De profundist mutatja be. Ez az 
érdekes szociális szinmü 6 felvonásban az 
egész előadást tölti be.

—  Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k :
Németh Zoltán, Zsuglin Veronika, Puhr Ede, 
Kopjár Etelka, Mihalkovics József, Baliga An
tal, Zseleznyák Fáni, Adonics Anna, Herns- 
tein Gyula, Zsganec József, Ramrót Mária, 
Horváth László, Kaczun Ilona, Sraj József, 
Doklea József, Magdalenics Juli. — M e g 
h a l t a k :  Cseszkó Alajos (4 h), Mavrin Jó
zsef (2 h), Sarec József (3 é), Kostjanevec 
Sándor (28 é), Mosmondor Pál (8 é), Hor
váth István (22 é), Stajerecz Jakabné (60 é), 
Bujanics József (8 é), Medicz Mátyás (74 é), 
özv. Novakovics Vincéné (65 é). Feisz Ala
jos (76 é), Vég János (60 é), Branovics Ka
talin (1 n), Vég József (80 é), Haasz Berta 
(8 é), Herzsenyák Ferencné (56 é). —  H á
z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :  Neumann Róbert és 
Schmeichler Olga, Selinger Dávid és Oszter- 
setzer Margit, Bartos Mór és Weisz Erzsi, 
Zeisler Simon és Saler Eszter. i

—  A termés és mezőgazdasági állapot 
Zalamegyében. Julius 24 éu tette közzé a 
földmivelésügyi miniszter a gazdasági tudó
sítóktól beérkezett jelentéseket, mely szerint 
a két héttel ezelőtt közzétett becslés adatai 
után némely gabonanemünél csökkenés ál
lott be. —  Ezt a csökkenést részben az idő
járás, részben a behordási munkák idézték 
elő. — A termésbecslés zalamegyei eredmé
nyeit ismertetjük a következőkben: Búza 
összes termésmennyisége 118 697 kataszteri 
holdon, átlag 7.53 mm. összesen 893.788 
mm.-a tavalyi 732.769 mm.-val szemben: — 
a több termés búzából 261.019 mm. —  Rozs 
93583 kataszteri holdon átlag 6 65 mm. 
összesen 622.327 mm.-a tavalyi 473.167 
mm-val szemben; — a több termés rozsból 
149.160 mm. — Árpa 28.038 kataszteri 
holdon átlag 6 33 mm. összesen 177.481
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mm. a tavalyi 168.081 mm. szemben; — 
a több termés árpában 9.400 mm. —  Zab 
31.706 kataszteri földön állag 683 mm. 
összesen 216.552 a tavalyi 213.226 mm.-val 
szemben; —  a több termés zabból 3 326 mm. 
Zalamegye gabonatermése jó- és közepesre, 
a cukorrépa jóra van klasszifikálva. — E 
kimutatások szerint Zalamegyében 272.024 
bevetett kalasztrális hold területen 1,910.148 
mm. gabona termett.

—  A harctéren elesettek exhumálása. 
A m. kir. belügyminiszter rendeletet adott 
ki, amely szerint a harctéren elesett, illető
leg a tábori egészségügyi intézetekben elhalt 
katonák holttestének exhumálása és elszál
lítása tárgyában a cs. és kir. hadügyminisz
ter a következőkben intézkedett: A harctéren 
elesett vagy a tábori egészségügyi intézetek
ben elhalt katonai személyek holttestének 
exhumálása és elszállítása iránti kérvényt 
a folyamodó tartózkodási helye szerint ille
tékes katonai parancsnoksághoz kell beadni 
Ez a katonai parancsnokság továbbítja a 
kérvényt és pedig amennyiben valamely, a 
hadsereg hadtápkörletében eltemetett holt
testről van szó, az illető hadsereg hadtáp- 
parancsnokságához, vagy ha az illető had- 
tápkörlet pontos határa nem volna ismere
tes, a hadtápíőparancsnoksághoz. Exhumálá
sok csak külön sírokból történhetnek. Az 
exhumálás e célra kiküldött katonai képvi
selő jelenlétében történik, aki egyúttal a 
hullaszállítási levelet is aláírja. Ez a rendel
kezés csak a jelenlegi viszonyok között és 
csak a hadsereg körzetében nyer alkalma
zást. Az általános leszerelés után az exhu
málás a békeidőben érvényes szabályok sze
rint történik.

—  A háború. Az orosz hadsereg óriási 
lépésekben rohan veszte felé. A szövetséges 
seregek úgy Kurland felől, mint délről dia
dalmasan haladnak előre. Az oroszok nagy 
vereségei szenvedtek Sokainál. Vitéz kato
náink már Ivangorod és Varsó alatt vannak. 
Ivangorodból erős kitöréseket kísérel meg a 
vár őrsége, de mindenkor nagy veszteséggel 
vissza kell vonulnia. Mind a két vár a tel
jes körülzárás veszélyének néz elébe. Az 
ellenséges hatalmak máris számolnak úgy 
ennek a két várnak, mint Rigának az eles- 
tével. Bukovinánál is kemény ellenállást fejt 
ki az orosz hadsereg. Úgy látszik, ezek a 
kemény ellentámadások csak fedezetül akar
nak szolgálni a főhadsereg dicsőséges visz- 
szavonulásához. —  Franciaországban jelen
tékenyebb esemény nem történt a harctéren. 
Ott majd csak akkor kerül kenyértörésre a 
dolog, ha az északi medvével a központi 
hatalmak végeztek. — Annál forróbb napjai 
vannak katonáinknak az olasz harcszintéren. 
Az olaszok Görznél mindenképen át akarták 
törni a frontot. S ezért az Isonzó s a do
berdői lensik ellen nagy támadást intéztek. 
12 napig tartott az ütközet. Az olaszok u|- 
ból és újból uj és uj seregekkel nyomultak 
előre, de összes támadásaik rútúl összeom
lottak. Vissza kellett vonulniok, de ez a má
sodik görzi offenzivájuk még nagyobb vesz
teségeket okozott nekik, mint az első Úgy 
mondják, legalább is százezerre rúg a vesz
teség, ami hitszegő ellenségünket ebben a 
világraszóló csatában érte. Most aztán elme
hetnek megint egy darab ideig citromot 
szopni, mig ismét uj erőre kapnak. —  A 
Dardanellák szintén keményen tartja magát. 
Hiábavaló minden erőlködés. S most annál 
kevésbé, mert Bulgária, úgy látszik, hozzánk 
csatlakozik s igy az antant nem férhet a

bolgár földön át Konstantinápolyhoz s a 
Dardanellákhoz. Görögország is elfordult az 
antánttól, valamint Romániának is szimpá
tiája inkább felénk fordul mint a szövetsé
gesekhez. Szóval gyönyörű kilátásaink van
nak a háború sikeres befejezéséhez.

— ■ Bánjunk jól a hadifoglyokkal. Darányi 
Ignác, volt földmivelésügyi miniszter, a Ha
difoglyokat Gyámolító és Tudósító Hivatal 
nevében kérelemmel fordul a gazdaközön
séghez abból az alkalomból, hogy a mezei 
munkálatokhoz a gazdák nagyobb tömegek 
ben veszik igénybe a hadifoglyok munkáját. 
Igen jól tudja, hogy a magyar társadalom 
a hadifoglyokkal szemben eddig is a huma
nitás álláspontjára helyezkedett s tőle tel- 
hetőleg igyekezett az adott sebeket gyógyí
tani, a foglyok életét legalább lürhetővé 
tenni, окозап számítva arra, hogy közvetle
nül és gyakorlatilag is megmutassa, meny
nyire hatották át a humanitás nemes érzel
mei. Nyári nagy munkáinknál segédkező ha
difoglyokkal szemben legfőként egészségügyi 
és ellátás körüli kötelességek hárulnak a 
foglyokkal dolgoztató gazdákra. Ha mindjárt 
nem egy csalódásban volt részünk, nem te
szünk le a reményről, hogy a tőlünk hadi
fogságba kerültek érdekeit munkáljuk, ami
kor a kezeink közt levő hadiloglyokkal em
berségesen bánunk, mert ez esetben annál 
inkább várhatjuk és igy igényelhetjük, hogy 
a jó tettért jót várj elvénél fogva hazájuk
tól elszakadt, fogságba került fiaink hasonló 
sorsban fognak részesülni. Hogy minő nem
zetiségű a rendelkezésünkre bocsátott fogoly
erő, azt hagyjuk most teljesen számításon 
kívül. A fogoly, bárhonnan származzon is, 
csak testi-lelki bilincsekben vergődő áldozat. 
Ne ellenségeink jogosulatlan gyűlölete legyen 
a példa, amely után indulunk, hanem őriz
zük meg azt a csodálatraméltó erkölcsi fen- 
sőbbséget, amely eddig is ellenségeink fölé 
emelt bennünket.

—  Kérelmek és panaszok hadiszolgál
tatási Ügyben. Hadiszolgáltalásokra vonat
kozó kérelmeket és panaszokat az érdekelt 
telek nagy számban intéznek közvetlenül a 
honvédelmi minisztériumhoz, abban a való
színű feltevésben, hogy kívánságaik, teljesí
tése i у módon könnyebben és gyorsabban 
elérhető. Most illetékes helyről arra figyel
meztetik a közönséget, hogy saját érdekében 
ily kérelmeivel és panaszaival közvetlenül 
az első sorban határozni hivatott következő 
hatósághoz forduljon: a hadiszolgáltatások 
után járó térítések és kártérítések kifizetése, 
vagy a már kifizetett térítések felemelése 
iránti kérelmek, valamint az ellátási igények 
iránt a községi elöljárósághoz; felmentési 
igények, azután jogtalan igénybevétel vagy 
méltánytalan megterhelés, továbbá a hadi
szolgáltatásoknál közreműködött közegek tör
vény- szabályellenes eljárása ellen emelt pa
naszok, valamint egyáltalában a hadiszolgál- 
talásokat illető panaszkérvények iránt pedig 
az illetékes főszolgabíróhoz.

—  Hősök hátramaradottjainak illetékei. 
A harctéren elesettek, eltűntek vagy meg
haltak után fizetendő járandóságok a követ
kezők : Az elesett özvegye és árvái részére 
járó törvényes évi nyugdíjak. Rendfokozat: 
gyalogos özvegyi nyugdíj 120 K. Nevelési 
járulék az apétlan árváknak 48 K. Nevelési 
járulék a szülőtlen árváknak 72 K, őrvezetö 
özvegyi nyugdíj 144 К Nevelési járulék az 
apátián árváknak 48 K. Nevelési járulék a 
szülőtlen árváknak 72 K, tizedes özvegyi

nyugdíj 180 К Nevelési járulék az apátián 
árváknak 48 K. Nevelési járulék a szülőtlen 
árváknak 72 K, szakaszvezető özvegyi nyug
díj 216 K. Nevelési járulék az apátián ár
váknak 48 K. Nevelési járulék a szülőtlen 
árváknak 72 K, őrmester kisebb illetékkel 
özvegyi nyugdíj 270 K. Nevelési járulék as 
apátián árváknak 48 K. Nevelési járulék a 
szülőtlen árváknak 72 K., őrmester nagyobb 
illetékkel özvegyi nyugdíj 360 K. Nevelési 
járulék az apátián árváknak 48 K. Nevelési 
járulék a szülőtlen árváknak 72 K., törzs- 
őrmester özvegyei nyugdíj 450 K. Nevelési 
járulék az apátián árváknak 48 K. Nevelési 
járulék a szülőtlen árváknak 72 K. Ezen
kívül az özvegyek és árvák ideiglenes évi 
segélyt kaphatnak, tekintet nélkül a rend
fokozatra. A segély az özvegy részére 120 
korona lehet és a gyermekek járuléka 12 
koronától 36 koronáig változik.

—  Rézmozsarat —  vasmozsárért. Az 
Uránia Országos Nővédő Egyesület kereté
ben megindított »Rezet* Vasért« mozgalom, 
élén gróf Andrássy Gyuláné és Bán Dezsőné 
elnökökkel épp oly sikerrel folyik ország
szerte, mint a második hadikölcsön. Az or
szág majdnem valamennyi püspöke feleke
zeti különbség nélkül körlevélileg hívja fel 
lelkészeit, a gyűjtés támogatására, úgyszintén 
főispánok, iőszolgabirák, jegyzők, tanítók és 
lelkes honleányok szervezik a »Rezet-Vasért«# 
mozgalmat és küldik becserélésre az össze
gyűjtött mozsarakat, gyertyatarlókat, haran
gokat és egyéb fémtárgyakat, melyek helyett 
nikkelezrlt vagy bronzirozclt »Pro Victoria« 
a győzelemért 1914— 15. felírással ellátott 
vasmozsarat és vasgyertyatartót kapnak. A 
hadvezelőség részére gyűjtött fém nyilváno
san elszámolandó árából a hadban elhuny
tak özvegyei és árvái számára otthont nyit 
az egyesület, miért is kéri a társadalmat a 
minél nagyobb mérvű rézanyag gyűjtésére 
és beküldésére. Úgy a küldeményeket, vala
mint azok kérvényeit, kik az egyesület jelen
legi otthonába mint háborúban elhunytak 
özvegyei felvétetni óhajtják magúkat, kéri 
az egyesület elnöksége gróf Andrássy Gyuláné 
címére Váci-utca 20., vagy az »Uránia« 
Országos Nővédő Egyesület helységébe, IV., 
Szervita-tér 5. számra. Telefon 12.3— 33. 
Telefonhívásra a réztárgyakért érte küldünk.

Í r ó  d a l o m .
—  Jó ötlet ezekben a drága időkben, ha 

frissítő, jóizü és szomjúságot oltó házi italokat 
csekély költséggel otthon készítünk. 100 liter házi 
italt (ananas, alma, málna stb.) bárki készíthet. 
Az alkatrészek ára pontos utasítással bérmentve 
К 4.50 utánvéttel. Öt adagnál egyet ingyen hozzá
csomagol Grolich Jáno3 Angyal-drogériája, Brünn 
618 sz. Morvaország).

—  A »Vasárnapi Újság« legújabb száma 
folytatja érdekes képeink közlését az olasz harcz- 
térről, fogalmat nyújtva az ott folyó harezok mód
járól. A magyar sajtóban most itt először jelenik 
meg Linsingen német tábornok képe H ÍTmann 
hadtestparancsnokunkkal, egy sereg kép Linsingen 
déli hadseregének küzdelmeit mutatja be, egy má
sik sorozat pedig szenzáoziós jeleneteket ad a tö 
rökök harczairól. A szépirodalmi részben új regény 
kezdődik : Laczkó Géza Noémi fia czímű műve, 
folytatódik Strug András érdekes lengyel regénye, 
ezenkívül Szőllősi Zsigmond tárczája я egy csikk 
a gallokról ad változatos olvasmányt. Egyéb köz 
lemények : kép Sándor János és báró Ghyllány 
miniszterek zborói látogatásáról s a rendes heti 
rovatok : —  A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára 
negyedévre öt k o r o n a ,  *Világkróniká«-val együtt 
h a t  k o r o n  a. (B&dapest, IV. kér, Egyetem-utca 4.)
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lati na ime urednika vu 
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I z d a te ljs tv o :
knjiftara S t r a u s z S a n d o ra  
h u n  sepredplate i obznane 

poöiljaju.

MÉDIUMÉ
na horvatakom i magjarskom Jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuóljlvi list za púk

Izlazi svak i tjed en  je d e n k ra t  i t o : svak u  n edelju .

Predplatna oiaa Je:
Na celo l e t o .............8 kor.
Na pol l e t a .............4 kor.
Na de Wert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koStaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe I fal 
raöunajn.

130.000 hilomitroY a j®  я  и  oü гая.
Kaj je sve rus izg-ubil? - Francuzi, englezi i taljani drhceju. - Festung- 

Ivangorod je obkoljen. - Opet smo 120.000 rusov polovili.
Velika bitka od Görza, do Adria mórja. - Petrograd vu pogibelji. - Bitka 

pri Bug vodi. - Na doberdói bregu. - Bijeju taljane i vu Afrild. 
Taljani zgubiju Tripolisa i Libiu. - Krvna bitka pod Ivangorodom. 

Taljani spraznili su pred Görzom stojeee tvrdovine i sance.

KaK stojimo na bojnon poljn?
(M. J.) Gledimo malo na zaj na pro-; 

tuletje, gda su nafti vojniki zbog glada rusu 
prék dati morali iestunga Przemiftla i gda 
smo duli, da su silne ruske dete do nam 
svéte karpatske planine doftle, da vdereju 
vu naáu domovinu ! Ne smo bili niti onda 
vu strahu, ar smo poznali jake ruke naftih 
vojnikov i zaufali smo se vu Boga i vu 
naftu pravidnost.

Samo detiri mesecov je minülo od pro- 
tuletje radunajud, pak ako vezda pogledne- 
m onam apu, kaj vidimo ! Gde su ruskoga 
cara vojniki od karpatskih planinah? Gde 
su njegovi vu velikim broju bivái fttuki ?

Kakti bura je letela prék Galicije nafta 
i ncmftka vojska i pred sobom tirala nep- 
rijatelja vun iz nafte monarchije, odislila 
Bukovinu, Karpatske planine i skoro célú 
Galiciju od rusov na dalje osvojila je 
veliki dél Rusko-Poljske zemlje, a vu proft- 
lim tijednu obkolila velikoga festunga Ivan- 
goroda. Vezda su nafte dete pri Ivangoroda 
i blizo glavnog grada Varftove.

Na srdini leta smo. Dobni ftetvu imaju naäi 
poljodelci, nego takaj dobru ftetvu imaju i 
magjarske, austrijanske i nemftke dete. Pog- 
ledimo, kaj je prisvojila nafta i nemftka 
vojska od protuletja podemfti ? Izmed deset 
varmegjijah okolice Rusko Vistule zvane je 
vre devet varmegjijah vu naftih rukah. Tri- 
frtalja Rusko-Poljske zemlje su nafti i nemftki 
Seregi predobili. Svegaskupa odzeli smo od 
rusa stotridesetjezer kilometrov zemlje i to 
takvu zemlju, koja je najbogatefta, najplod- 
neäa vu céloj Ruskoj zemlji. Nemftki Seregi 
hodiju pri ruskom morju, kre grada Rige, 
nafti Seregi рак vre vu Bessarabiji hodiju. 
Drugi nafti Seregi pri Lublinu bijeju rusa, 
koji beftiju pred naftimi i nemftkimi Seregi.

Iz Francuzke, Englezke i Talijanske 
zemlje se javkanje duje, gda vidiju naftu i 
nemftku mod, s kojom bijemo rusa, na ko- 
jega su naäi neprijatelji najbolje radunali, 
ar je on izmed svih naftih neprijateljah

najjakfti bil. Njemu je englez novce dal, 
da on prcti nam vojsku daje, koja bi паэ 
vuniätiti morala. Englezki penezi su se pot- 
roftili a veliki dél ruskih ftcregov se je rez- 
slepel. Budi Previftnjemu velika hvala !

Slobodno gledimo s zaufanostjom vu 
bududnost! Znamo, da do kraja joft nisu 
vuniftdeni nafti neprijatelji. Znamo, da bumo 
joft vnogo posla imeli s njimi. Ali znamo 
i to, da se i na dalje nedamo vu ruke na
ftih neprijateljov i da nedemo popustiti, dok 
na dugo trajudi mir ne prisilimo nafte nep- 
rijatelje.

Ivangorod i Varftova budu nafte za 
malo vréme, to znamo, ar dovezdaftnji do- 
bidki na bojnom polju ojaduju ruke naftih 
vojnikov, koji budu 1 na dalje vu ime Boga 
i pravice nadvladali ruse i druge nafte nep- 
ri jatelje.

Velike bitke kre festunga Ivangoroda i 
blizo Varftove, tak takaj vu Galiciji trajaju, 
gde budu rusi, как sva znamenja kafteju, 
opet jako biti. Dosta, da vre vezda moremo 
javiti, da su nemei i mi od 14-ga juliuSa 
do 25 ga opet 120 jezer rusov polovili. Ov 
broj se je povekftal i da bude do konca 
ovoga meseca morti i do 180, ili do 200 
jezer döftél. I to je mogude, da nebude ruski 
ftereg pobedi mogel, pak bude céla ruska 
vojska obkoljena i onda bude do kraja iz- 
gubila tabora, pak s tem bude mir nastal. 
To bi najbolje bilo

Iz Talijanske samo tuliko znamo, da 
niti vu proftlim tijednu nesu rnogli prék 
granice dojti i da su velike zgubidke imeli 
na svih méstih naftih granicah.

Biäkupski dnevi vu Perlaku.
. . . Kakti vugoden sen hitro su mi- 

nuli ! Trajalo je samo 2 dni, ali как su ovi 
dani prekratki bili, vu toj su meri bili puni 
srede i zadovolstva za iaru preloCku.

Sv. Pavel apostol napisal je krädeni- 
kom vu Korinluft varoäu lista, pak njim se 
je pri kraiu lista ovak spridal :

»Vi sie koruna moja i 
veselje moje.

Milost i mir Boga naftega 
nej ostane z vami navek.

Amen.«
Vu spodobnom poloftaju bili su Prelo- 

danci, gospoda i mufti jednako как dcca i 
starci, ar su doftiveli den radosti, kada sin 
krotkoga Medjimurja Dr. Premuä Dominik 
prvid kakti biftkup pohadja svoje rodno 
mesto Perlak. Na jezere skup spravlenih 
Prelodancov rnogli su s gizdavim juftom 
doviknuti svojemu sinu biftkupu : Ti si ko
runa nafta i veselje nafte ! Pak vu istinu ! 
Perlak po svojem poloftaju ved vnogokrat 
imel je sredu dodekavati zmoftnu i visoku 
gospodu, ali z ovakovom precenbom farni- 
kov, z ovakovim prefttimanjem i poätuva- 
njem od strane gospode duhovne i svetovne 
ftivi dlovek vu Perlak vlezel joft nije, как 
su vlezli 24 ga juliuäa presvetli Gospodin 
biftkup Premuft.

Za trajni spomenek ovoga pripedenja i 
ja, kakti prilodki sin, ftelmi se vu naftih no
vinah spomenuti od toga, ar se redko gda 
dogadja, da bi sin siromaftkih roditelov 
poljodelcov zviften bil na svétli tronuä cirk- 
venih knezov, koji kakti takov vu zmoftnom 
gospodstvu svojem vender se nespozablja 
svojega rodnoga mesta, svoje rodbine velike 
i male, как tulikajäi i svojih Prelodancov, 
nego njim se skazuje i vu svojem previso- 
kom dostojanstvu biftkupa zagrebedkoga.

Dohajanje biskupa. Dana 24 ga ju- 
liufta mahom po obedu sve se je podelo 
meftati i spravlati, nitko se vifte nije dal na 
polje, ovde su se vulice polevale, jarki dis- 
tili, onde obloki z evetjom kindili, kakti na 
vuzmenu Gorestajanje. Ob 5 vuri se najen- 
put dopelaju od Tüskeszentgyörgya prilodki 
gospodin piebanuft z gospodinom iz Szelencze. 
Oni su kakti domadi predhodniki zadnje 
regule vun dali, i naroda vu red postavili. 
Ob 6 vuri pojavi se daleko vu zvitlanoj 
praftini dehlakskoj kodija tüskeszenlgyörgysko-
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ga plebanuöa, kojemu su na desnici sedeli pres- 
vetli biäkup. Vu tom hipu poCil je mo2ar, 
na to su se oglasili zvoni perlakski z cin- 
geSom. Za par minut bili su veC pri prvem 
voglu, a za njimi se vozilo joS vnogo ко- 
Cijah pune z raznovrstnom gospodom. Vsi 
su se prepelali pod slavolukom, koji je bil 
ves zelenilom i ru2ami skinCen, как takaj 
i z orsaCkimi zastavami. Pri pilju sv. Lov- 
renca vsi su dole ziáli, ter vleznuv pod pri* 
redjeni áator, pozdravil je biákupa domaCi 
plebanuS Kuhar János z vugodnimi reCmi i 
z velikim poStuvanjem, na Cernu su se biS
kup skrovno zahvalili. Onda je joS lepoga 
govora zdiktoval poglaviti g. nótárius per
lakski Zala József, kakti vu ime varaSkoga 
poglavarstva, a biSkup su se i njemu takaj 
od srca zahvalili.

Vpelavanje biskupa. Pokehdob se 
je sve to lepo zvrSilo, genula se je proSe- 
cija vu lepom redu, kakvoga joS nigdar vu 
Perlak nije bilo. Skolska deca, narod, gos- 
poda, za njimi domaCa vatrogasna banda, 
koja je z velikim oduSevlenjem i poznatim 
znanjem spelavala komade lepo i ozbilno, 
как se äika pod vodstvom preStimanoga 
zapovednika gospona Korpics Jánosa. Na- 
zadnje isii su gospoda redovniki svi oble- 
Ceni, a onda biSkup, koga su vpelali vu 
farnu cirkvu. Kak je povorka stupila vu 
cirkvu, zagrmele su orgule, a puce popevale 
su »Ecce sacerdos magnus« как je to po 
regulah prepisano. Po tom .su biSkup od 
oltara drSali kratkoga govora, koji je sve 
prisutne gliboko genul. Odmah zatem delil 
se je biSkupski blagoslov. kojega su svi 
prijeli stojeóki ar zbog stiske niSCe poklek- 
nuti mogel nije.

BiSkupska mesa. Drugi den, 25 ga 
juliuSa, kakti na proSCenje Jakoplevo, slu- 
2ili su Presvetli svoju prvu vu Perlak bis- 
kupsku meSu z do vezda joS ovde nevid- 
jenom paradom med samim cvetjem. Za 
stare i mlade a i za vnuke ova bude pa- 
parade vekiveCni spomenek fare perlakske, 
ar takove srece délniki samo biSkupski va- 
raSi moreju biti. Pred meSom zgovorili su 
sveCano prodeCtvo preCastni gospodin abaS 
kiszabadkaiski Imrey Ferenc, i to najprije vu 
magjarskom jeziku od evangéliuma, a po tom 
vu materinskom jeziku horvatskom od sve- 
toga apostola Jakoba vun spelavSi iz toga, 
как je domaCi sin postal naslednik apoS- 
tolov na biSkupskom stolcu cirkve rimoka- 
toliCanske.

PreCastni gospodin zvisili su ne samo 
godovnjaka sv. Jakoba, nego i biskupa do- 
morodca, koga su pedstavili, kakti takovoga 
celoj perlakskoj fari, a osebujno vnogobroj- 
noj skupspravlenoj rodbini na takov naCin, 
da su se na oCi vseh pokazale suze radosti. 
Ovo se je prodeCtvo po pripovedanju vsem 
brez razlike gliboko vu pamet zaseklo. Za 
tern se je poCela sv. meSa, gde je biSkupu 
asistovalo 12 meSnikov z velikimi cere- 
moniami, koje je vodil glavni ceremonia- 
riuS nadbiSkupov, nótárius dohovnoga stola 
Kornfeind Jenő Na koruSu su puce pope
vale dijaCku meSu lépő i skladno, как jih 
je vuCil i navCil mladi gospon KlobuCek 
kapelan tüskeszentgyörgyski, zbog Cesa je on 
od celoga Perlak preStimavan.

Biskupski obed. Domaei gospodin 
Kuhar János dali su vu diku i poStenje vi- 
sokoga gosta ob 1 vuri paradnoga obeda, 
pri kojem je prisutno bilo ober 40 person, 
med njimi i zviSeni gospodin Dr. Hajós 
Ferenc orsaCki ablegat od kotara Csaktor-
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nya, koji su pod obedom biskupa z kiCeni- 
mi reCmi pozdravili. Na veöer je vatrogasno 
dru2tvo vu poCast biSkupu pred farofom 
napre dalo takozvanu serenadu z mu2ikom, 
po Cem su se Gospodin biSkup oddalili vu 
svoje hi2e na poCinek.

Prosöenje. Kak je vre navadno na 
taj den vu Perlak proSCenje, bilo je vnogo 
skupspravlenoga Ijudstva iz svih vekSih sei* 
tijam iz Dékánfalva рак iz Muraszetmária, 
doCim iz Ligetvár velika proSecija pristupila 
jeje ; ali je sve to moralo ostati zvun cirkve, 
jer je veC vsako mesto bilo odredjeno i 
zavzeto. Presvetli su gospodni biSkup celi 
drugi i tretji den ostali vu Perlak, gde su 
dneva sprevodili skrovno med svojom rod- 
binom i gospodom domaCom.

Ovima vu poCast dali su Presvetli pa* 
radnu veCerju vu svojoj lastovitoj hi2i, как 
jo to veC stara navada Presvetloga, kad god 
se potrudiju dimo.

Na den 27-ga juliuSa ob poldan osta- 
vili su Presvetli svoje rodno mesto vu 
dru2tvu zagrebecke duhovne gospode i svo- 
jega brata Eleka, ter su se, — как se ufa- 
mo —  zdravo i sreCno povrnuli vu svoju 
rezidenciju.

Fr. Perciö.

Kak se je poöel talijanski boj.
Proti Origone bregu jako su poCeli tali- 

jani vdirati, ali naSe Cete navék su tali- 
janske najglasovitneSe soldale, bersagliere, 
nazat sbile. Bersaglieri 2urno su retirérali i 
svoje mrtve i plezérce su sobom odnesli, 
samo puSke i vnogo svakojaCke municije 
su ostavili na bojnom polju. Так su naSli 
naSi med rezkiCanami stvari Kvadro Georgi 
lejtinanta dnevnika. Vu dnevniku s pisano 
je bilo, как se je boj za poCel. Stalo pak 
je vu dnevniku ovu :

Februar 5. S Cetom poslali su me vu 
Pontebbu. To je jedno nevalano selo. Sve- 
posud je snég. Nemorem si premisliti, od- 
kud je tuliko snega opalo. S Cetom sem 
na jeden brég bil poslani. DeCki me smirom 
popitavaju, da zakaj ne dobiju zimsku op- 
ravu. Ja sam nerazmim, zakaj su nas 
sim poslali. Na granici jeden magjarski 
baka stoji. Proti njemo jeden talijan i od 
zime se spominaju. Magjara su premenili i 
on je smejuC odiäel. Neznam zakaj moram 
ja s célom Cetom snega stra2iti, da od druge 
strani samo jeden baka to déla.

Februar 11. Denes su ine premenili i 
ja sem nazat vu selo odiäel. Celi dan se 
kartamu.

Februar 23. Opet sem Cetiri dana mo
ral se zmerzavati na bregu. Na pontebba* 
inskim kolodvoru novine * sem naäel. Citál 
sem, da su nemei odluCno sbili ruse. Так 
njim treba. Sve bi je bilo treba potuCti, 
oni su zrok, da se ovdi zmerzavati mo- 
ramo.

Március 27. Sveposud je veC protuletje, 
samo ovdi je joä velika zima. Stopram 
vezda smo dobili zimsko opravu. S doma 
mi piSeju, da brsCas boj bude Né verujem, 
barem i mi svakojaCke jarke kopamu i 
Sáncé délamu. Barem si stém vréme kra- 
timo.

April 8. Snég je vezda samo dva met
re visoki, ali tak je zmr2jeni, как kamen. 
Bormeä vu takvim vremenu nö je vugodno 
vu jarko Ie2ati. Negda si kurimo, negda 
nesmemo ognja imeti. Neznam zakaj je to.

broj 31.

April 12. Negdaänji glavar mi ptte, da 
nebude bója, jerbo Austria-Magjarska sve 
narr, dobrovoljno da, kaj smo zahtévali. De
nes je jeden magjarski oficir vizitéral gra- 
nicu. Povédal sem mu, kaj mi je pisai gla
var. Dober deCko je to, vu mirnim vremenu 
i on je vu jednim banku Cinovnik. VeC je 
mesec dan bil na bojnom polju. Né sdav- 
nja je plezérani bil i sim su ga poslali 
poCivat.

April 24 Opet je doäel jeden magjarski 
oficir. Slra2e je vizitéral. DeCki lépő su mo 
salutérali. Dugó smo se spominali. On je 
pri kanonéri. Pital sem ga pri kakvi ká
noni. Povedal mi je, da pri trideset i pol 
centimeterni. DeCki su jako serditi, misliju 
da itak rat bude, jerbo drugaC nebi moral! 
célé tijedne ovdi vu snegu stati.

Majuä 4. Vno2ina soIdaCija je doälo iz 
Szicilije i Szardinije. Oficiri tak mi povéda- 
ju, da granicu su doäli slra2it. Bojiju se od 
magjarov, jerbo svi misliju, da magjari su 
jakéi. I ja sam tak mislim. Oficiri povédaju, 
da za nekoji dan vnogo ätukov bude doälo.

Majuä 9. Opet vno2ina soldaCije je doä- 
lo iz Calabrie. Svako minuto se more za- 
poCeti boj. Na drugi strani joä i vezda sa
mo jeden baka stoji. Magjarski oficir denes 
je kesno doäel. Sméje se nam, zakaj nas 
ga tak Cuda. Zutra bude poruCeni boj.

Május 23. Svi cevili ostavili su Ponteb
ba selo. Majur mi veli, da odmah me vu 
äance poäle, как na glas dobi, da je poru
Ceni boj. Na drugi strani joä зато jeden 
baka stoji. Velika vruCina je. Ob Cetrti vuri 
na drugi strani triput se »hurrá« za Cula. 
Soldati plaälivo su pograbili puäke. Magjari 
su tri ätuke spro2ili. Strahovitno je bilo, 
kad su granetlini ober nas poCeli létati. Za 
par minut dobili smo slu2beno glasa, da 
med Italiom i Magjarskom vudril je vun 
boj. Célo noC né sem mogel spati. 2aI mi 
je bilo, kaj smo tak izdali svojega savez- 
nika. Zmislil sem se na mamu i suze su 
me oblejale. Bog zua, как bude zutra.

Kip boja.
Svi opet na severno bojno polje gle- 

dimo, gde deset tijednov podjednoma bije- 
mo rusa i gde se je sad opet strahoviten 
boj zapoCel. Opet smu tak sbili ruse, как 
skorom do vezda niti jedenput. Rusi pri 
treju vodaj stoji ju. Öve vode su Visztula, 
Narev i Bug. MinuCi tijeden triputa sujako 
bili biti rusi.

1. József Ferdinand nadhereega äereg 
vdira proti Lublinu, gde je lani augustuäa 
meseca Dankl odluCno sbil ruse. Sad pod 
Lublinom stoji.

2. Woyrsch nemäkoga i Kövess mag- 
jarskoga generala äeregi predrli su rusko 
liniju od Visztula vode na zapad i zadobili 
su pred Ivangorod festungom stojeCe tvr- 
dovine.

3. Od sevra Hindenburg vodje jeden 
general zavzel je Prasznisz varaäa i Oszt- 
rolenka velikoga ruskoga festunga na zapa- 
do stojeCe festunge i Rozan zvanoga rus
koga festunga nekoje tvrdovine. Ovaj Fes
tung pri Narev vodi stoji.

4. S vun toga nemei od ovoga mesta 
na tristo kilomelrov na sever vu Kurland 
zvanoj provineiji jeden varaä za drugini 
zadobiju.

Poleg toga rusi na céli veliki liniji po
Celi su retirérati i med tern toga strahovit
no veliki sgubiCek imaju.
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Taljani spraznili su pred Görzom stojece tvrdovine i sáncé.

KaK stojimo na bojtion poljn?
(M. J  .) Gledimo malo na zaj na pro- 

tuletje, gda su nafti vojniki zbog glada rusu 
prék dati morali íestunga Przemiála i gda 
smo Culi, da su silne ruske Cete do nam 
svéte karpatske planine doftle, da vdereju 
vu naáu domovinu ! Ne smo bili niti onda 
vu strahu, аг э т о  poznali jaké ruke naftih 
vojnikov i zauíali smo se vu Boga i vu 
naáu praviCnost.

Samo Cetiri mesecov je minülo od pro- 
tuletje raCunajuC, pák ako vezda pogledne- 
mo na mapu, kaj vidimo ! Gde su ruskoga 
cara vojniki od karpatskih planinah? Gde 
su njegovi vu velikim broju bivái stuki ?

Kakti bura je letela prék Galicije nafta 
i nemftka vojska i pred sobom tirala nép- 
rijatelja vun iz nafte monarchije, oCistila 
Bukovinu, Karpatske planine i skoro célú 
Galiciju od rusov na dalje osvojila je 
veliki dél Rusko-Poljske zemlje, a vu proft- 
lim tijednu obkolila velikoga festunga Ivan* 
goroda. Vezda su nafte Cete pri Ivangoroda 
i blizo glavnog grada Varőove.

Na srdini leta smo. Dobru ftetvu imaju nafti 
poljodelci, nego takaj dobru ftetvu imaju i 
magjarske, austrijanske i némáké Cete. Pog- 
ledimo, kaj je prisvojila nafta i nemftka 
vojska od protuletja poCemfti ? Izmed deset 
varmegjijah okolice Rusko Vistule zvane je 
vre devet varmegjijah vu naftih rukah. Tri- 
frtalja Rusko-Poljske zemlje su nafti i nemftki 
Seregi predobili. Svegaskupa odzeli smo od 
rusa stotridesetjezer kilometrov zemlje i to 
takvu zemlju, koja je najbogatefta, najplod- 
nefta vu céloj Ruskoj zemlji. Nemftki fteregi 
hodiju pri ruskom morju, kre grada Rige, 
nafti fteregi pák vre vu Bessarabiji hodiju. 
Drugi nafti fteregi pri Lublinu bijeju rusa, 
koji be2iju pred naftimi i nemSkimi fteregi.

Íz Francuzke, Englezke i Talijanske 
zemlje se javkauje Cuje, gda vidiju naftu i 
nemftku moC, s kojom bijemo rusa, na ko- 
jega su nafti neprijatelji najbolje raCunali, 
ar je on izmed svih naftih neprijateljah

najjakái bil. Njemu je englez novce dal, 
da on proli nam vojsku daje, koja bi nas 
vunifttili morala. Englezki penezi su se pót- 
roftili a veliki dél ruskih ftcregov se je rez
siepei. Budi Previánjemu velika hvala !

Siobodno gledimo s zauíanostjom vu 
buduCnosl! Znamo, da do kraja joft nisu 
vuniftCeni nafti neprijatelji. Znamo, da bumo 
joft vnogo posla imeli s njimi. Ali znamo 
i to, da se i na dalje nedamo vu ruke na
ftih neprijateljov i da neCemo popustiti, dók 
na dugó trajuCi mir ne prisilimo nafte nep- 
rijatelje.

Ivangorod i Varftova budu nafte za 
malo vréme, to znamo, ar dovezdaánji do- 
biCki na bojnom polju ojaCuju ruke naftih 
vojnikov, koji budu 1 na dalje vu ime Boga 
i pravice nadvladali ruse i druge nafte nép* 
rijatelje.

Velike bitke kre festunga Ivangoroda i 
blizo Varftove, tak takaj vu Galiciji trajaju, 
gde budu rusi, как sva znamenja kafteju, 
opet jako biti. Dosta, da vre vezda moremo 
javiti, da su nemei i mi od 14-ga juliufta 
do 25-ga opet 120 jezer rusov polovili. Ov 
broj se je povekftal i da bude do konca 
ovoga meseca morti i do 180, ili do 200 
jezer döftél. I to je moguCe, da nebude ruski 
Sereg pobeCi mogel, pák bude céla ruska 
vojska obkoljena i onda bude do kraja iz- 
gubila tabora, pak s tem bude mir nastal. 
To bi najbolje bilo.

Iz Talijanske samo tuliko znamo, da 
niti vu proftlim tijednu nesu mogli prék 
granice dojti i da su velike zgubiCke imeli 
na svih méstih naftih granicah.

Biäkupski dnevi vu Perlaku.
. . Kakti vugoden sen hitro su mi- 

nuli ! Trajalo je samo 2 dni, ali как su ovi 
dani prekratki bili, vu toj su meri bili puni 
sreCe i zadovolstva za iaru preloCku.

Sv. Pavel apostol napisal je krSCeni- 
kom vu Korintuft varoáu lista, рак njim se 
je pri kraiu lista ovak spriCal :

»Vi ste koruna moja i 
veselje moje.

Milost i mir Boga naftega 
nej ostane z vami navek.

Amen.«
Vu spodobnom poloftaju bili su Prelo- 

Canci, gospoda i mufti jednako как dcca i 
starci, ar su doftiveli den radosti, kada sin 
krotkoga Medjimurja Dr. Premuä Dominik 
prvic kakti biftkup pohadja svoje rodno 
mesto Perlak. Na jezere skup spravlenih 
PreloCancov mogli su s gizdavim juftom 
doviknuti svojemu sinu biftkupu : Ti si ko
runa nafta i veselje naäe ! Pak vu istinu ! 
Perlak po svojem poloftaju veC vnogokrat 
imel je sreCu doCekavati zmoftnu i visoku 
gospodu, ali z ovakovom precenbom farni- 
kov, z ovakovim prefttimanjem i poätuva- 
njem od strane gospode duhovne i svetovne 
ftivi Clovek vu Perlak vlezel joä nije, как 
su vlezli 24 ga juliuäa presvetli Gospodin 
biftkup Premuft.

Za trajni spomenek ovoga pripeöenja i 
ja, kakti prilocki sin, ftelmi se vu naftih no
vinah spomenuti od toga, ar se redko gda 
dogadja, da bi sin siromaftkih roditelov 
poljodelcov zviften bil na svélli tronuft cirk- 
venih knezov, koji kakti takov vu zmoftnom 
gospodstvu svojem vender se nespozablja 
svojega rodnoga mesta, svoje rodbine velike 
i male, как tulikajäi i svojih PreloCancov, 
nego njim se skazuje i vu svojem previso- 
kom dostojanstvu biftkupa zagrebeCkoga.

Dohajanje biskupa. Dana 24 ga ju
liufta mahom po obedu sve se je poöelo 
meäati i spravlati, nitko se vifte nije dal na 
polje, ovde su se vulice polevale, jarki Cis- 
tili, onde obloki z evetjom kinftili, kakti na 
vuzmenu Gorestajanje. Ob 5 vuri se najen- 
put dopelaju od Tüskeszentgyörgya priloCki 
gospodin plebanuft z gospodinom iz Szelencze. 
Oni su kakti domaCi predhodniki zadnje 
regule vun dali, i naroda vu red postavili. 
Ob (i vuri pojnvi se daleko vu zvitlanoj 
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ga plebanuäa, kojemu su na desnici sedeli pres- 
vetli biSkup. Vu tom hipu poCil je mo2ar, 
na to su se oglasili zvoni perlakski z cin- 
geäom. Za par minut bili su veC pri prvem 
voglu, a za njimi se vozilo joS vnogo ko- 
Cijah pune z raznovrstnom gospodom. Vsi 
su se prepelali pod slavolukom, koji je bil 
ves zelenilom i ru2ami skinCen, как takaj 
i z orsaCkimi zastavami. Pri pilju sv. Lov- 
renca vsi su dole ziäli, ter vleznuv pod pri- 
redjeni äator, pozdravil je biskupa domaCi 
plebanuS Kuhar János z vugodnimi reCmi i 
z velikim poätuvanjem, na Сети su se biS
kup skrovno zahvalili. Onda je joS lepoga 
govora zdiktoval poglaviti g. nótárius per
lakski Zala József, kakti vu ime varaSkoga 
poglavarstva, a biSkup su se i njemu takaj 
od srca zahvalili.

Vpelavanje biskupa. Pokehdob se 
je sve to lepő zvrSilo, genula se je proSe- 
cija vu lepom redu, kakvoga joS nigdar vu 
Perlak nije bilo. Skolska deca, narod, gos- 
poda, za njimi domaCa vatrogasna banda, 
koja je z velikim oduSevlenjem i poznatim 
znanjem spelavala komádé lepo i ozbilno, 
как se Sika pod vodstvom preStimanoga 
zapovednika gospona Korpics Jánosa. Na- 
zadnje isii su gospoda redovniki svi oble- 
Ceni, a onda biSkup, koga su vpelali vu 
farnu cirkvu. Kak je povorka stupila vu 
cirkvu, zagrmele su orgule, a puce popevale 
su »Ecce sacerdos magnus« как je to po 
regulah prepisano. Po tom su biSkup od 
oltara dráali kralkoga govora, koji je sve 
prisutne gliboko genul. Odmah zatem delil 
se je bidkupski blagoslov, kojega su svi 
prijeli stojeCki ar zbog stiske niäfie poklek- 
nuti mogel nije.

Bi&kupska mesa. Drugi den, 25 ga 
juliuSa, kakti na proSCenje Jakoplevo, slu- 
2ili su Presvetli svoju prvu vu Perlak bis- 
kupsku meSu z do vezda joS ovde nevid- 
jenom paradom med samim cvetjem. Za 
stare i mlade a i za vnuke ova bude pa- 
parade vekiveCni spomenek fare perlakske, 
ar takove sreöe délniki зато biSkupski va- 
raSi moreju biti. Pred meSom zgovorili su 
sveöano prodeCtvo preCastni gospodin abaS 
kiszabadkaiski Imrey Ferenc, i to najprije vu 
magjarskom jeziku od evangéliuma, a po torn 
vu materinskom jeziku horvatskom od sve- 
toga apostola Jakoba vun spelavSi iz toga, 
как je domaCi sin postal naslednik apoS- 
tolov na biSkupskom stolcu cirkve rimoka- 
toliCanske.

PreCastni gospodin zvisili su ne samo 
godovnjaka sv. Jakoba, nego i biskupa do- 
morodca, koga su pedstavili, kakti takovoga 
celoj perlakskoj fari, a osebujno vnogobroj- 
noj skupspravlenoj rodbini na takov naCin, 
da su se na oCi vseh pokazale suze radosti. 
Ovo se je prodeCtvo po pripovedanju vsem 
brez razlike gliboko vu pamet zaseklo. Za 
tem se je poCela sv. meSa, gde je biSkupu 
asistovalo 12 meSnikov z velikimi cere
móniáim, kője je vodil glavni ceremonia- 
riuS nadbiSkupov, nótárius dohovnoga stola 
Kornfeind Jenő Na koruSu su рисе pope
vale dijaCku meSu lépő i skladno, как jih 
je vuCil i navCil mladi gospon KlobuCek 
kapelan tüskeszentgyörgyski, zbog Cesa je on 
od celoga Perlak preStimavan.

Biskupski obed. DomaCi gospodin 
Kuhar János dali su vu diku i poStenje vi- 
sokoga gosta ob 1 vuri paradnoga obeda, 
pri kojem je prisutno bilo ober 40 person, 
med njimi i zvi^eni gospodin Dr. Hajós j 
Ferenc orsaCki ablegut od kotara Csáktor-i
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nya, koji su pod obedom biskupa z kiCeni- 
mi reCmi pozdravili. Na veCer je vatrogasno 
druitvo vu poCast biSkupu pred farolom 
napre dalo takozvanu serenadu z mu2ikom, 
po Cem su se Gospodin biSkup oddalili vu 
svoje hi2e na poCinek.

Prosáenje. Kak je vre navadno na 
taj den vu Perlak proSCenje, bilo je vnogo 
skupspravlenoga Ijudstva iz svih vekSih sei* 
tijam iz Dékáníalva рак iz Muraszetmária, 
doCim iz Ligetvár velika proSecija pristupila 
jeje ; ali je sve to moralo ostati zvun cirkve, 
jer je veC vsako mesto bilo odredjeno i 
zavzeto. Presvetli su gospodni biSkup celi 
drugi i tretji den ostali vu Perlak, gde su 
dneva sprevodili skrovno med svojom rod- 
binom i gospodom domaCom.

Ovima vu poCast dali su Presvetli pa- 
radnu veCerju vu svojoj lastovitoj hi2i, как 
ja to veC stara navada Presvetloga, kad god 
se potrudiju dimo.

Na den 27-ga juliuSa ob poldan osta- 
vili su Presvetli svoje rodno mesto vu 
dru2tvu zagrebeCke duhovne gospode i svo- 
jega brata Eleka, ter su se, —  как se ufa- 
mo — zdravo i sreCno povrnuli vu svoju 
rezidenciju.

Fr. P ercic.

Kak se je podel talijanski boj.
Proti Origone bregu jako su poCeli tali- 

jani vdirati, ali naSe Cete navék su tali- 
janske najglasovitneSe soldale, bersagliere, 
nazat sbile. Bersaglieri 2urno su retirérali i 
svoje mrtve i plezérce su sobom odnesli, 
samo puSke i vnogo svakojaCke municije 
su ostavili na bojnom polju. Так su naSli 
naSi med rezkiCanami stvari Kvadro Georgi 
lejtinanta dnevnika. Vu dnevniku s pisano 
je bilo, как se je boj za poCel. Stalo pak 
je vu dnevniku ovu :

Februar 5. S Cetom poslali su me vu 
Pontebbu. To je jedno nevalano selo. Sve- 
posud je snég. Nemorem si premisliti, od- 
kud je tuliko snega opalo. S Cetom sem 
na jeden brég bil poslani. DeCki me smirom 
popitavaju, da zakaj ne dobiju zimsku op- 
ravu. Ja sam nerazmim, zakaj su nas 
sim poslali. Na granici jeden magjarski 
baka stoji. Proti njemo jeden talijan i od 
zime se spominaju. Magjara su premenili i 
on je smejuC odiäel. Neznam zakaj moram 
ja s célom Cetom snega stra2iti, da od druge 
strani samo jeden baka to déla.

Februar 11. Denes su me premenili i 
ja sem nazat vu selo odiäel. Celi dan se 
kartamu.

Februar 23. Opet sem Cetiri dana mo
ral se zmerzavati na bregu. Na pontebba- 
inskim kolodvoru novine * sem naSel. Citál 
sem, da su nemei odluCno sbili ruse. Так 
njim treba. Sve bi je bilo treba potuCti, 
oni su zrok, da se ovdi zmerzavati т о -  
ramo.

Március 27. Sveposud je veC proluletje, 
samo ovdi je joS velika zima. Stopram 
vezda smo dobili zimsko opravu. S doma 
mi piäeju, da brsCas boj bude Né verujem, 
barem i mi svakojaCke jarke kopamu i 
Sáncé délamu. Barem si stém vréme kra- 
timo.

April 8. Snég je vezda зато dva met
re visoki, ali takje zmr2jeni, как kamen. 
BormeS vu takvim vremenu né je vugodno 
vu jarko Ieftati. Negda si kurimo, negda 
nesmemo ognja imeti. Neznam zakaj je to.

April 12. Negdaänji glavar mi piáé, da 
nebude boja, jerbo Austria-Magjarska sve 
nam dobrovoljno da, kaj smo zahtévali. De
nes je jeden magjarski oficir vizitéral gra- 
nicu. Povédal sem mu, kaj mi je pisai gla
var. Dober deCko je to, vu mirnim vremenu 
i on je vu jednim banku Cinovnik. VeC je 
mesec dan bil na bojnom polju. Né sdav- 
nja je plezérani bil i sim su ga poslali 
poCivat.

April 24 Opet je doäel jeden magjarski 
oficir. Strafe je vizitéral. DeCki lépő su т о  
salutérali. Dugó smo se spominali. On je 
pri kanonéri. Pital sem ga pri kakvi ká
noni. Povedal mi je, da pri trideset i pol 
centimeterni. DeCki su jako serditi, misliju 
da itak rat bude, jerbo drugaC nebi morali 
célé tijedne ovdi vu snegu stati.

Majuä 4. Vnoiina soldaCija je doälo iz 
Szicilije i Szardinije. Oßciri tak mi povéda- 
ju, da granicu su doäli slra2it. Bojiju se od 
magjarov, jerbo svi misliju, da magjari su 
jakäi. I ja sam tak mislim. Oßciri povédaju, 
da za nekoji dan vnogo Stukov bude doSlo.

Majuä 9. Opet vno2ina soldaCije je doä- 
lo iz Calabrie. Svako minuto se more za- 
poCeti boj. Na drugi strani joS i vezda за
т о  jeden baka stoji. Magjarski oficir denea 
je kesno doSel. Sméje se nam, zakaj naa 
ga tak Cuda. Zutra bude poruCeni boj.

Május 23. Svi cevili ostavili su Ponteb- 
ba selo. Majur mi veli, da odmah me vu 
Sance poäle, как na glas dobi, da je poru
Ceni boj. Na drugi strani jod зато jeden 
baka stoji. Velika vruCina je. Ob Cetrti vuri 
na drugi strani triput se »hurrá« za Cula. 
Soldati plaSlivo su pograbili puSke. Magjari 
su tri Stuke spro2ili. Strahovitno je bilo, 
kad su granetlini ober nas poCeli létati. Za 
par minut dobili smo slu2beno glasa, da 
med Italiom i Magjarskom vudril je vun 
boj. Célo noC né sem mogel spati. 2aI mi 
je bilo, kaj smo tak izdali svojega savez- 
nika. Zmislil sem se na mamu i suze su 
me oblejale. Bog zua, как bude zutra.

_________ broj 81.

Kip boja.
Svi opet na severno bojno polje gle- 

dimo, gde deset tijednov podjednoma bije- 
mo rusa i gde se je sad opet strahoviten 
boj zapoCel. Opet smu tak sbili ruse, как 
skorom do vezda niti jedenput. Rusi pri 
treju vodaj stojiju. Öve vode su Visztula, 
Narev i Bug. MinuCi tijeden triputa sujako 
bili biti rusi.

1. József Ferdinand nadhereega Sereg 
vdira proti Lublinu, gde je lani augustuäa 
meseca Dankl odluCno sbil ruse. Sad pod 
Lublinom stoji.

2. Woyrsch nemäkoga i Kövess mag- 
jarskoga generala Seregi predrli su rusko 
liniju od Visztula vode na zapad i zadobili 
su pred Ivangorod festungom stojeCe tvr- 
dovine.

3. Od sevra Hindenburg vodje jeden 
general zavzel je Prasznisz varaäa i Oszt- 
rolenka velikoga ruskoga festunga na zapa- 
do stojeCe festunge i Rozan zvanoga rus
koga festunga nekoje tvrdovine. Ovaj fez
tu ng pri Narev vodi stoji.

4. S vun toga nemei od ovoga mesta 
na tristo kilometrov na sever vu Kurland 
zvanoj provineiji jeden varaä za drugini 
zadobiju.

Poleg toga rusi na céli veliki liniji po
Celi su retirérali i med tern toga strahovit
no veliki sgubiCek imaju.
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Kak veliki sgubiéek imája rusi, to ne- ganim varaSu. Jeden ötacunar je prepovédal Tarn eu je dobroduéni stanovniki vu civils- 
kaj pokaíe naá plien : nádim soldatom : ku opravu oblékli i tak su pet mesecov

Juliul -  -  robov ipaéinpuikih i stukoT. -  °nda su naj grozoeéi dani bili nam, 2iveli vu Lembergu gde se je rus nastanil.
kad je sad podrugoé ovdi boj trajal. Dva- Zanemito je, da Goldstein Mór, koj je vu

» 15 . 3688 * 10 * * naj8t danov dan i nőé su pokali ätuki i civilu Spenglar, pri jednim takvim meötru
* 1 8 .. .  1312 * 6 * » brne)i ober naa grapnelli i granati, koji su je dobil slu2bu, koj je za ruseflajke i 2lice
* 1 7 .. 20049 * 76 > » ravno sim na pijac cureli, gde sad stojimu. delal. Nagy Ernő, koj je pak mesarski detié,
* 1 8 . . .  6240 » 18 » * Hi£a za hi2om se je vu2gala i mi smo né na velikim varaökim Sloprogu je dobil delo
» 1 9 ..  23972 » 16 » » ufali braniti, jerbo po pivnicah smu skriti i tarn je na dan dvajsti, do trideset marhih
* 2 0 . . .  8560 » 2 * * bili. To je perviC na jesen bilo. Onda takod- zaklal za rusko vojnictvo.
» 2 1 . . .  9590 > 14 >_______ * _  jer je Vnogo hi£ zgorelo, ali vekäa stran je Svaki dán su skup bili s ruskimi sol-

Sve skupa sedem danov 73411 robov itak ostala. Zatem su rusi doSli vu varad i dati, koji su niti najmenje né pomislili, da 
i 142 masinpuSkih i Stukov smo od rusov ovdi su devet mesecov stanuvali. To nili 9u to magjarski vojaki. Frédi, как bi Lem- 
odzeli. néje moéi povedati, kuliko smo terpeli od berg od ruskoga jarma se oslobodil, jako

Kaliko su рак nemei ove dane polo- njih. Robili su i muéili su nas. Cudnovato Vu zloCestim polo2aju su bili. Rusi su pod- 
vili rusov i kuliko masinpuSkih i Stukov je to, da ravno зато po nőéi su imeli s jednoma hodili vizitérat tak po dano, как 
su zadobili, to jóé toéno neznamo. Za ne- nami posla. VnoCi su robili i vnoéi su nas \ p0noéi i na glas su dali stanovnikom, da 
koji dan i ov iskaz bude doSel. lovili ili pak na polieiju cituvali, ako su prikim magjarskoga begunca najdeju, njega

--------------  kakov posel imeli snami. Так je to svepo- odmah skonCaju, ili pak za navék vu Si-
SkriD Ci ie  V a rS ov a  sud bi,a Sogor mi ie rabiner vu Lembergu. beriu ga pretiraju.

F J * Kad su ™si vu Lemberg ulazili, prvo su- 0d yezd;i poCemSi su naSi magjarski
-  Od Ishodnoga mórja, do Galicije na botu néje ufal bo2ju slu2bu zverSiti, jerbo so,d.ltl na [embergsko grobje vu jedno kriplu 

etrahovitno dugi liniji slavne bitke trajaju. je mislil, da kozaki nebudo njim mir dali. bodj|j spaVat, jerbo su tak mislili, da na 
Raéun budemo dali od ovih bitkih. Poéné- To je rezglasil svojim. Nekak je to poCul cintoru jtak ’je nebudo policaji iskali. Jed- 
mo se na severni strani. Below generala zapovednik i drugi petek ob polnoCi kozaki nomu se to né dopadalo Goldstein Mór ni- 
Sereg vuniátil je céli ruski péti Sereg i éisto su doSli ponjega i zapovedali su т о , da kak nebj rad bij na cmtoru na kvartiru
ga je Sírom reztiral. Polovili su 147 jezer odmah ide s njimi. Hitro se je obíékel, s 0dige, je na poIicjju j prejavil je svoj stan.
rusov, zadobili su 64 Stukov i 174 maSin- priCal se je od 2ene i od dece, jerbo je Как bilo, tak bilo, síje mislil. Da bi ruöi pozvedili 
puSkih i nezmerno municije i svakojaékoga mislil, da mgdar viSe je nebude videl. Pred bili sto Je odmab bi ga obesili bili Golds- 
blaga. Zavzeli su dva festunge Rozant i Pul- hiíom su kola stala i kad je né Stel gori ^  su ’Уегиуа,|ч da je francUzkoga roda
tosko. Sad dalje proganja Below rezbitoga iti, jerbo mi ov dán se ne vozimo, pogra { dali 8Ц mo dopugCenje vu varaSu ostati.
áerega i ako ovaj ruski Sereg próba postati, bili su ga i gori su ga hitili. Zapovednik Tak je anda jeden magjar9ki baka slo- 
odmah su nemei tam i dalje ga pretiraju. odredil mu je, da тога bo2ju slu2bu zver- bodno hodj, med ruai? sye je spreg,edal i 
Med tern toga zavzel je Posvel i Ponievic Savati i stöm ga je odpustil. Kozaki su ga potIam jako na hasen bi, na<5jn, Kad 9U 
okolicu. Posvel Sestdesetéetiri kilometre je nazat na koli odpelali. Drugi dán su kozaki na§j vu Lemberg ul°zili svi Cetiri su se 
dalko od Savle vara?», kojega au nemei obkolili cirkvu i pazili su da niSéi nebude osjobod,i; i" odinah su se ’pri regimenlu pri- 
pred dvemi dani zadobili. Так veliki pul su sbantuval je. Dakle i vu Lembergu je javili Svfi íetjri na od|ikovanje su poslali 
napravili nemei dva dana. Ovu napredu- lak bilo i preporufili , stem dobit budo za viteiko
vanje I za Varáovu poleg Strategie jako Óvd, ]» joS zloCesteSe bilo. Vu Lem- s po„ aSan|p sreberno medal,„
va2no je. bergu su veliki onciri stanuvali i nekoji su _________

Na Narev liniji nemei veC ober Ostro se itak poSteno zader2ava!i, prinas pak ga 
lenke su prék vode doSli tijam do Lomza nikoga né bilo, koj bi reda bil dr2al ili ко- К А Л  J E  N O V O G rA ?
varasa. Ovu je naj jakSa ruska linija bila. mu bi se bili prelu2ili. Sve su nam zeli i ____
Od Ostrolenke neznamo как stoji, neg brs- kad smu veC né imali kaj jesti i odnjih e  v _
Cas je véé obkoljena. Dokhm je Gallvitz smo prosili, skorbaéi su nas tukli I mene ■* С & Ш Я  Л 1
nemSki general ober Ostrolenke prék Narev su jedenput tak sbili, da sem vés kerva-
vode doSel, odovut na JUg i na ishod SU vi Ы1. Medjimurje slavno Oni su se (lo sad
takodjer nazat stisnuli mse, koji se besno Ali itak pekel se je onda poféi, kad sl IeP° ™vno> Bosta natrudih
braniju, all sve zabadav, Seregi podjednoma su naSi se prebli2avali. Kad su rusi vidli. Vezda ai ne staln0i j  krv preiejaii.
i neprestalno prebli2avaju se к Bug vodi i da moraju pobeéli, po2ga!i su varasa. Gélé
stém svaki dan bli2e VarSove dojdeju. vulice su vu plarnnu bile. Sest danov i Seat Vrtek zasajeni Mapjarsku braniti

NemSki Seregi od sevra, naSi pak od noéih je gorel varas. Denes ga skorom né Medjimurje ma/о Moral hum oditi
ishoda i od juga prrbliíavaju se к Varáovi. «loveka vu Grodeku, jerbo niti néma gde
Nekoji Seregi su зато deset kilometrov dal- stanuvati. Grodek niti po boju za par lé’
ко od íestunga i зато joá ishodna stran je nebude opet takov, kakov je bil. 0(1 sevra je Mura, otec, draga mati
rusom odprla, как i OVU Stran naSi Seregi --------------  ^ Od juga Drava, Najte tugovati.
Obstereju. VarSovn do kraja obkoljena bilde „  . . .  » 1 ' l f n Z T

Mackensen na Cholm-lublinski liniji Ь .а к  SU naál l'USe v k u n ill  VU
proli Vojlavice-Grubiorov liniji teSCi ruse. L em b er^ U  Lipa gora Uatok bum vám pisai
Vojlavica od Cholma 24 kilometrov je, dakle ® ’ 5 trsom sasajena,
atoga tuliko z.iamo, da od cholma na dvajsti Pálfi János firer poslal je vu novine oriiZZZénl 
kilometrov od juga véé naSi i savezni Se* ovaj list :
regi Stojijü. Debrecinskoga 39 peSiékoga regimenta ertUiem draga Ci pak hu me tuzna

Gallvitz general samo jeden dán éetiri véé vnogiput su tak po novinah, как i slu2- Xaj se iaiostiti Puikica vmoriia
hiljada robov je dobil i 53 masinpuSkih za benő pohvalili. Debrecinski deéki navék su Bogu s“ moUtt * fifíwne^oklua ■
plienil. Below generala Sereg pak je éeter- su se vile2ki sp iiaSali i med m*gjars-
deset masinpuSkih za plienil. To je rezbito- kami regimenti malo gde se njim par cv bus se piakaia, otec i mamica
inu ruskomu Seregu jako na Skodu, jerbo najde. me veő 1тл1я> Tulko ' (law znati,
véé i tak malo óraija i municije ima. Za Sad od ovoga regimenta Cetirifoldalov T ^ Z Z V alT pa L
nekoji dán, ako tak budemo napreduvali, hoéemu se spominali. To pak su Schreiber
VarSova éisto obkoljena bude i za kratko József dobrovoljac, KaU Jakab firer (éaktor s  Bogom Medjimurje, Mamica íjuhiena,
vréme propala bude. njaiskoga 2'dovskoga Skolnika brat) Nagy Bodno mesto moje, Netoéte suzice,

--------------  Ernő i Goldstein Mór, koji su joä vu kar-, t unó как je morje. Za dosta krviice.
G r o d e k  patskih bitkah opali rusom vu ruke.

Как su rusi zarobljenike VU Galiciju Mornm te staviti, Vu karpatskih bregih
Véé как deset jezer stanovnikov je spravljali. ovi éetiri spametno su nekak od Drugat nemre biti, Bister potok teóe,

;mel Grodek, denes рак за то  nekoji prep- tran.-porta zavstali Nekoii dán su »e po \.п* 1!°:’пп po,.!° Jako vnogo кrvca
jaSeni 2idov se sder2ava vu spodrtim i po2 sumah skituli doki m su do Lemberga doSli.

I



—  Vkanili su  ta lijane . Dagbladet 
Svédske novine piSeju : Videti je, da tali- 
jansko vojniCtvo né je zadovoljno. Tomu 
рак je to zrok, da talijansko soldaCko za- 
povedniótvo néje vojski rezlo2ilo, kaj ja 
Ceka na granici. Fred bojom i pod bojom 
to su rezglaSuvali med talijanskemi soldati, 
da sveskupa jedna demonStracija bude proti 
Austria Magjarski. Bili su plagati, koji su 
tak govorili : S bandum i med cvétjom bu- 
demo vu Trieszt i Trient ulazili, gde nas 
narod veC s velikim veseljom Ceka.

Cekali pak su naSi Stuki, koji su taki 
prve dane podesetinili, nekoje regimente рак 
do kraja vuniStili. Iz toga vidi talijansko 
vojniCtvo, da su ju vkanili.

—  Na vu ru  tri m illju n i. Iz Stock* 
holma piSeju, da francuze 1915 ga leta vu 
prvi polovici svaki mesec 1665 milljunov 
je kostal boj, potlanjeáe mesece pak je ova 
svota na dva milljarde skoCila. Ako du2e 
bude trajal boj, írancuzi se vCekaju, Ha svako 
vuru tri milljune. tojest svako minuto pet- 
deset jezer frankov potroSiju. Vu januar 
mesecu antant troätuk savez 36 milljardov 
je potroSil na boj. Jeden ablegat je zraCu- 
nal, da do augustuSa 1 ga céli boj J 75 mill- 
jardov bude po2dral.

—  Velika bitka od G örza  do  A d 
ria m ó rja . Vdilen4 na talijanskim bojnom 
polju viSe danov strahovitne bitke trajaju, 
kojim je joS né konec. Mi zadovoljno vidi- 
mo, da naS najgadneöi neprijatelj, как se 
gud műéi, nikaj nemore postiCi. Denes, tretji 
mesec zabadav poáilaju talijani növi regi
ment za regimentom. Tam su joS, gde su i 
od poőetka bója bili. Hofer naS general je 
veC prejavil, da talijani poCeli su henjavati 
Sturmami i puno menjSi ogenj spuSöaju iz 
átukov, как su od poCetka. Talijani straho- 
vitne sgubiCke su imali. Pred Podgorom na 
slotine mrtvih le2i i na hiljada plezércov 
su odpeljali. NaSe soldaCko zapovedniClvo 
éisto s mirnim glasom javi, da pred Gör- 
zom sve prveSe pozicije smu zader2ali.

Za doberdói brég veC deveti tijeden 
traja strahovitna borba. Naäi niti jeden ко- 
raCaj nepustiju napré talijane. Так je to na 
célim frontu. Gde talijani napreduvali ho- 
Ceju, svigdi skervavom glavum moraju po- 
beCti. Na Pateano Strandussina liniji pred 
naSemi drotnatami Sanci na stotine talijans- 
kih mrtvih le2i, kője néje moCi pokopati, 
jerbo talijani od velike aerditosti strélaju 
na naSe sanitéce, kad mrtve pokopati 
hoCeju.

Vu Görzu tak mirni su stanovniki как 
da niti nebi tam naj strahovilneSi boj trajal.

—  Pét m illju n  m rtvih , sedem  
m iljun  p lezéran ih . íz Parisa piSeju jedne 
novine, da tam zraCunali su, da svi orsagi, 
koji sad vu boju stojiju, do vezda pet 
milljun mrtvih i sedem milljun ple/ércov 
imaju.

Nezname da bi to istina mogla biti, 
jerbo to dene3 joS niáCi nemore toCno pre- 
raCunati. Takve stvari samo za par lét po 
boju se budo toCno znale.

—  Petervár vu  pogibelji. Ruskoga
orsaga glavni varad, как Ruskoje Slovo 
novine piSeju vu pogibelji je. Nemei i mo- 
narchije Seregi tak hitro proganjaju pred 
зоЬот ruse, da niti glavni varas je veC né 
vu eegurSCini. Svrho toga sve vekSe vréd- 
nosti i banke veC vun seliju iz Pétervara. 
Velike Skole su zaprli i preselili su ju vu 
druge varaöe, koji za vezda joS dalko sto
jiju od bojnoga polja.

—  Zet je  isel srb sk i sereg. Balkans- 
ka Tribuna javi, da srbsko soldaCko zapo* 
vedniCtvo pol soldaCije pustilo je na 2etvu. 
Englezi i francuzi strahovitno su serditi sad 
na Srbiu, zakaj je ravno vezda to napravila, 
kad je ruski Sereg vu tak veliki stiski i po
gibelji. Englezi i francuzi Cekali su i zahté- 
vali, da sad se naj opet navaliju na naSe 
Serege, da presiljeni budemo iz severnoga 
bojnoga polja vekSe Cete odtrCi i stém vu 
bolSi polo2aj dojde ruski Sereg. Balkanska 
Tribuna joS i to javi, da ruski Sereg nepre- 
stalno retiréra.

—  Pri Bug vo d i. Pred VarSavu i No- 
vogeorgievsku néje nikaj zanemitoga se pri- 
petilo, javiju nemei juliuSa 29 ga. VCeraSnje 
bitke pri Bug vodi su bile. Husi sdvojeno 
su probali naSe Cete zastaviti, da !e2i budo 
dalje retirérali. Rusi nemoreju vise tak ve- 
liko jakost skazati i NikolajeviC 2alostno 
gledi, как se bude céla ruska vojska res- 
tepla i vuniStila. Rusi zastaviti su Steli nemce 
pri Narev vodi, nemei su je kervavu nazat 
sbili. Nemei su blizu Bug vode doSli i gde 
su naj bli2e, tam joS traja bitka. Gallvitz 
generala Sereg je ovdi 3319 rusov vlovil i 
15 maSinpuSkih zadobil. Mackensen iz viSe 
obCinah je vun sbil ruse. Prijel je 3914 ru
sov i 10 oficirov.

NaSi Seregi pak su takodjer ov dán od 
Sokala na iihod Sturmum vekSi falat zem- 
Ijezadobiliizavzelisu 258 brojnogabrega.NaSe 
Cete ovdi su 20 oficirov i 3000 rusov vlo- 
vili, takodjer pet maSinpuSkih zaplieniii.

—  Na do b e rd o i bregu. JuliuSa 28 ga 
skorom céli dán je mir bil na talijanskim 
bojnom polju. VeC se je tak vidlo, da tali
jani su previdli, da nemoreju napreduvati i 
nebudo vise lak silno Sturmali. Ali drugi dán 
opet su se oglasili talijanski Stuki i straho- 
viten ogenj su spuSCali na doberdoi brég. S 
velikom jakostjom su opet isii na Sturmu, 
ali naSi vitézi opet, как i drugda, kervavo 
su je nazat sbili. Sad vidiju talijani, da ne- 
rnoreju naSu liniju predrti i sad se samo to 
trsiju, da podjednoma strélaju na naSe po- 
ziciji, da stém naSim Cetam poCinka nedaju.

Pri Izonzi vpondeljek i tork vjutro ta
kodjer s velikom silóm su poCeli talijani 
Sturmati, ali opet zabadav i strahovitnim 
sgubiCkom su morali nazat se poteCti. Mag
jarski i austrianski regimenti hrabro se der- 
2iju ovdi i joS niti jedno poziciju né su do 
vezda sgubili.

—  Bijeju ta lijan e  i vu  Afrik). Tali
jani sgubiju Tripolisa i Libiu. DoSla je pri- 
java, da vu atrikanskih provincijah arabi 
na céli liniji strahovitno su sbili talijansko- 
ga Serega od kojega jeden dél sramotno je 
pobégel na trancuzku imanje, drugi dél pak 
je tak bit bil pri Soknani i Sirknu, da je 
tri jezero mrtvih ostavil na bojnom polju. 
Arabi su vu ovi bitki pol slotine Stukov 
i tuliko maSinpuSkih za plrenili. Afrikanski 
talijanski Sereg vu 2alostnim polo2aju je 
stém bolje, jerbo niti stroSka. niti pak mu- 
nicije néma. Sad veC i talijanske slu2bene
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novine tak piSeju, da aírikanske provinciát 
Tripolisa I Libiu sgubili budo.

—  M agjarski i horvatsk i g a rd is tL
JuliuSa 29 ga na granici Bukovina i Beess- 
rabié horvatski domobranci i magjarski gar* 
disti iznenada navalili su se na jeden dobro 
i moCuo naprevleni ruski Sánc. Rusi su se 
sbésili i za kratko vréme ostavili su vu 
Sancu stoosedemdeset mrtvih i presiljeni au 
bili pobeCti

—  Krvna bitka pod Iva n g o ro d o m ,
Ruskoga festunga Ivangoroda su naSi i nemei 
obkolili. JuliuSa 29 ga rusi vun su Steli 
vdrti. S velikim Seregom su to probali í 
jako krvna bitka se zapoCela. Konec je to 
bil, da su naSi i nemSki regimenti jako ker
vavo sbili ruse i nazat su je stisnuli vu 
feskung. Pred festungom na stotine mrtvih 
rusov je le2alo.

—  Od G örza  naza t su  se p o te g - 
nu li ta lija n i. Talijani pred Görzom stoje- 
Cega mosta od poCetka bója podjednoma 
su jako bombardirali, da naSe tvrdovine vu- 
uistiju i naSe Cete preliraju. Vnogiput su 
Sturmali na most, ali navék su strahovitnim 
sgubiCkom morali odvinuti. Talijani od svo- 
jega kraja takodjer su jaké i moCne tvrdo
vine i Sáncé za zidali. Sad javi Höfer ge
neral, da talijani öve tvrdovine i Sáncé su 
spraznili i ostavili svoje pozicije. Nazat su 
se potegnuli na onu mestu, gde su pred 
bojom stali.

Za taborsku poéta  gotovi ka- 
vertish napisom, takodjer i TABORS- 
K E  K A R T E  se  dobija kod F iso k éi  
Fklőp (S trau ss Sándor) knjiiariek  
Ciena f karért  —  2 tilt. —  la borska  
karta — 1 till.

Pesma ml a dog a regruta•

Majusa meseca petnajstoga dneva 
Moram te oatajti grlicica draga.

Moram te ostajti v Medjimurju malim, 
Grlicica draga v Medjimurju malim.

Bilo j e  vun dano, vu drugom majusu,
Da bu svaki regrut stavil svoju dragu.

Maja petnajstoga pred dvanajstom vurom 
Svaki тога stati pred bélom kasarnom.

Petnajstoga maja subota j e  bila,
Da je vnoga draga goloba zgubila.

Grlicica draga zuhko se p/akala,
Da je  ona mene na staeiju sprajla.

Na staciju dóéi a ta crna masina 
Dr agoj grliéici na ialost je  bila.

%
Zafuóne masina, s Bogom moja mila, 
Moram te ostavit, vec me nebus vidla.

Vu Kanizu varas smo se mi "pelali,
Hej! junaki mladi su nas tam éekali.

V Kaniiu smo dosli morn smo rast dobili% 
Grlicica draga vec se namo vidli.

Grliéica draga listeka ti pisem,
V kanizkoj kasarni suzice si brisem.

V kanizkoj kasarni tezko mi j e  biti,
Da ja  nemrem s tobom rééku govoriti.

S Bogom mi ostante pajdaäi. ljubleni,
Véé se namo vidli svaku veéer vuni.

S Bogom mi ostante pajdasice mile,
Véé mi nate dale ruimarin kitice.

Gyümölcshegy. L e v a c s l c s  P .
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GABONA ÁRAK/CIENA ZlTKA
M É T E R M Á Z S A  1 M E T E R C E N T  К

B ú z a .... PSenica...............................34 —
R o z s .......... Hr 2 ...............................2 2 -
A r p a .... JeCmen...............................24 —
Z a b ............. Z o b ...............................25 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 29'—
Fehér bab uj . . Grah beli........... 35 —
Sárga bab . . . .  Grah Suti............34 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 32 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag....... L e n ...............................60 —
Tökmag.Koáéice...............................50 —
Bükköny .Grahorka...........................30 —

TeppEdejekarCsáktomifá
Rákóci-ulica hite broj 18. poleg KraljeTskofli suda.

Ima takaj trgovinu \fЯ P |J A 
; od najbolse vrsti Vf l lUm

—  -  — r ----------- --— -— —  • -  -  ....... -  *  ■ ■ ■ «

Koji treba zazidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba doma pri 
njemu uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
cistofa! Trzi cépanoga suha 
bukóvá drva ilapora na vagu.

! 60Й 8«—*

_________________ »MURAKÖZ«_________________________________________________ 31~ 8 ,im -

Gay kőnvvkőtö és
&  *  '  t I В т  Általában mindenkinél mint legjobb | ,egy papírkmekedö I fájdalomcsillapító bedörzsölés В •

- л  ш д  л /  .  л * й  11 КЯ meghűlés, rbeuma, kösz vény, influenza, torok , H  *tanuld f i  felvétetik ;; |  ± — I  iI I 1 Пэгдопу -  Liniment, |  :
; I Ц  Horgony-Pain-Expeller pótléka. ■  j

S  trau ez Sándor ; ü K I  :
könyv- ée papírkeree- , В »T fl j|
kedésében, könyvköté- иЯк______ Naponkénti szétkilldél.___________2
ezetében Csáktornyán ;: !

-----------------------  ---------------------------- ! :й v i l i i n  összes
TtBBÉPEl

(Európa, Szerbia, Oroszország, Erancziaország, 
Töröhország és Olaszország) i i é l e  hiadásban 

és nagyságban baphai:

%M l  f i p  (Strausz Sándor)
1Щ 1- is  NPUtensM tsthi. t s l l M

Interurban-Ieleion 34. szál»

Nyomatott Fischel Flilöp (Straus Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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