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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K iad ó h iva ta l:
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Telefon szám 34.

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

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

EKfiztttel irak:
Egész évre . . . .  8 kor.
Fél é v r e ..........................4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. 

Hirdetések latinyesaa számíttatlak. 

Ny litter petitaera 50 fillér.
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A megvert muszka.

A háború első évének vége; nemcsak 
idő szerint, hanem kialakulásában is jelent 
befejezett szakot. A győzelemben való bizo- 
dalmunkat kezdetben nem számszerinti fö
lényünkből — mert hiszen az nem volt 
meg, — hanem hadvezéreink ügyességéből 
és csapataink és itthonmaradt honfiaink és 
honleányaink lelkesedésénél merítettük.

És ez a lelkesedés nem lohadt le még 
akkor sem, amikor az ellenség a magyar 
róna felé törtetve átkelt a Kárpátokon és a 
magyar felvidékre tolakodott be. Tudtuk mi 
akkor is, hogy győzni fogunk, mert győz
nünk kell! Meg kell védenünk ennek ai 
drága Hazának a földjét, melyhez ezeréves | 
ragaszkodásunk köt, mely tápláló anyánk' 
és melyet vad hordák prédájául átenged
nünk nem szabad.

Nem szabad, mert szinte emberfeletti 
erőfeszítéssel, makacs szívóssággal dolgoz
tunk kultúráján: földjének kultúráján épp 
úgy, mint azokén, kik rajta élnek. Ezt a 
földet meg kellett óvnunk az orosz barba
rizmus garázdálkodásaitól. Nem tűrhettük, 
hogy az óriási munka árán szerzett világos
ságot eloltsa, elfojtsa a muszka rém, hogy 
— miként hazájában — a drága magyar 
földet is szibériai sötétségbe borítsa.

Küzdöttünk a megtámadott izomfeszítő, 
mindent legyűrő akaratával, amely csak azt 
az egy célt ismeri: letörni a gonosz támadó 
erejét és minden más célt ennek alárendel. 
Vagyon, személyi biztonság, sőt maga az 
élet is: mik ezek e szent cél mellett?

Vezéreink, vitézeink az óramű pontos

ságával végezték önfeláldozást követelő kö
telességüket — az óramű pontosságával, de 
egyúttal a tudatos embernek azzal a határ
talan lelkesedésével, amelyre csak a haza- 
szeretet, az igazságos ügybe vetett rendít- 
hetlen hit és bizalom képes. Mi, idehaza, 
kukoricakenyéren éltünk és nem zúgolód
tunk. Ellenkezőleg: amit nélkülözhettünk, 
sőt annál is többet, mind odaadtuk azok
nak,* akik érettünk, mindnyájunkért, a Ha
záért áldozzák vérüket, életüket.

Ennek a gyönyörű együttműködésnek 
és a szövetséges német hü fegyverbarátsá
gának köszönhetjük, hogy az első háborús 
esztendő befejezése alkalmával már nemcsak 
a birodalmunk, hanem szilárd tények kezes
kednek győzelmünkért. Megtörve, szétverve, 
fejvesztve fut a muszka hadsereg. Eleinte ki- 
merílhetlennek látszó emberlömegének csak
nem a fele elveszett: fogságba került, meg
sebesült vagy elesett. Megmaradt feléből alig 
a harmada harcképes még, de ez a mind
össze két millióra becsülhető katonája is 
annyira demoralizált, hogy még csak ellent- 
állani is alig bir, nemhogy kedve lenne tá
madni.

Feltéve, hogy igaza volna a muszkának, 
hogy várainak elvesztése nem stratégiai, ha
nem csak politikai és erkölcsi ceapás, joggal 
kérdezhetjük, hogy az ily értelmű csapás 
nem vonja-e maga után a stratégiai bukást 
is! Az orosz hadvezetőség és államférfiak 
összetévesztik az okot az okozattal. A várak 
(eladása nem ok, hanem okozat. Az ok az 
orosz hadsereg demoralizációja, előidézve és 
fokozva ama kétségbeejtő helyzet által, amibe 
az orosz armádia jutott és amiből a kibon
takozást, menekülést, még a legjobb stratéga,

a legszerencsésebb esetben is, csak a kato
nák százezreinek elvesztése révén remélheti.

Elérkezett ideje annak, hogy az oroszok 
— józan emberi számítás szerint — kény
telenek megadni magukat. De vezetőik sok
kal inkább féltik a bőrüket, fejüket és még 
ennél is jobban megcsontosodott abszolutisz
tikus rendszerüket, melyek a leveretés be
vallásával a legnagyobb, a legkatas2trófáli- 
sabb veszélynek lesznek kitéve, semhogy a 
lelkiismeret hangjára, a józan ész szavára 
hallgatnának. Nem akarják belátni, mert ir
tóznak annak belátásától, hogy ez a háború 
az ő részükre be van fejezve, hanem foly
tatják a háborút, ök legalább azt hiszik, 
hogy ez folytatás, holott voltaképpen a há
ború második évét tűzik az első háborús 
esztendő után, hanem a második esztendő
ben a második háborút kezdik meg.

Az első, amelyet erőtől duzzadva, el- 
lentállhatatlannak látszó hatalmas oíTenzi- 
vával kezdettek meg, csúfos vereségükkel 
végződött. Remélhetnek-e győzelmet a má
sodiktól, melyet a megszakadásig elgyöngülve, 
csüggedi, ellenséges fogságba vágyó, a harc
tól elfáradt katonákkal akarnak újból kezdem?

Hadi zászlószög.In m em óriám .
1 9 1 4 - 1 9 1 5 .

Az a titáni küzdelem, melyet Ausztria- 
Magyarország, hűséges és nagy szövetsége
sével, Németországgal kaiöltve közel egy 
esztendeje — mondhatni — a fél világgal 
folytat, annyi babért font már a diadalmas 
szövetséges fegyverekre, hogy az már ma is

A kis hős.
Irta: Lukács Lajos.

Déli harctér, 1915.
A robogó vonat meglassítja gyorsaságát majd 

fokozatos fékezéssel megáll az állomáson.
A kocsik virággal, fagalyakkal, zászlókkal 

vannak díszítve. Csupa jókedvű tíu tolong az aj
tóhoz s amint meglátják a nagytömegű publiku
mot, lelkesedéssel énekléshez fognak és egymás
után éneklik el a »Szózatot«, *Fel, fel vitézeket« 
és egyéb harci dalokat. A közönség éljenzéssel 
honorálja a derék hadfiak elragadtató hangulatát 
és vöröskereszttel ellátott úri hölgyek csokoládét, 
süteményt, cigarettát osztogatnak ki közöttük. Akad 
е8У*е8У kedves kis médi, aki virággal dobálja a 
katonákat. Színes, megörökítésre méltó kép. —  
Ezekkel a fiukkal az ellenséget megverni gyerek
játék.

Felszállni, a vonat indul!
A fiuk felugrálnak a kocsikra és egetverő 

éljenzés közepette indul útjára a vonat.
A hátulsó kocsik egyikére majomügyesen 

kúszik fel egy 15 évesnek látszó kis fiú, beugrik 
waggonunkba és kérve-kér bennünket, hogy vigyük 
magunkkal, mert 6 el szeretne jönni a harciérre. 
Hasznos szolgálatokat fog végezni, ha a lövész- 
árokban fekszünk vizet fog hordani. Ha éhesek 
leszünk krumplit, kenyeret és egyéb ennivalót 
szerez. Arra fog törekedni, hqgy meg legyünk vele 
eléged', e.

Végignézzük. Vékonyka kis legény. Nem igen 
bírja a harctéri fáradalmakat.

—  Mi a neved?
—  Ács István.
—  Iskolákat végeztél?
—  Hat elemit.
—  Van valami foglalkozásod?
—  Villanyszerelést tanultam.
—  És miért nem dolgozol most?

Mert a gyár a háború következtében meg
bukott és más helyet nem tudok találni.

—  Vannak szüleid?
—  Vannak. Édesapám tiz hónapja a harc

téren van és nem tudjuk merre van. Édesanyám 
tüdőgyuladásban most halt meg.

—  Testvéreid vannak-e?
— Egy kis öcsém és kis húgom. Mind a 

kettőt az Auguszta-alap vette magához.
—  Engem már nem tudtak elhelyezni, elküld

ték dolgozni. —  El is helyeztek egy villanyszere
lőhöz, de annak is be kellett vonatnia; megint 
állás nélkül maradtam —  Már három napja nem 
ettem.

összenézünk. —  Mindannyiunk tekintete azt 
véleményezi, hogy vegyük magunkhoz a fiút. Elő
kerítünk egy nagy darab szalonnát és kenyeret, 
odaadjuk neki és nézzük, milyen mohósággal fog 
neki az evésnek.

Á l l o m á s r ó l ,  állomásra érünk, majd megérke
zünk rendeltetési helyünkre.

Felszerelünk. A kis Pistának időközben jutott

egy sapka és katonai blúz is s úgy visszük a szá
zadparancsnok úr elé és megkérjük, hogy a fiút 
magunkkal vihessük.

Megengedi. —  Nagy raarsolások következnek; 
a fiú bírja. Hegyre fel, hegyről le. Biztosított me
netben megyünk ős igy nem kell félni attól, hogy 
az ellenség meglep bennünket.

Gyönyörű helyeket látunk. Magas hóval bo
rított hegyeket, vízeséseket, már egy fél napja 
mászunk egy ultalan, véget nem érő hegyet. A 
fiú ott van mellettünk. Valahonnan botot kerített 
és úgy tolja felfelé magát. Az út mindig rosszabb 
lesz. Az eső szakad. Magunkra terítjük sátorlapun
kat. Egyet lépünk előre, hármat csúszunk vissza. 
Cipőnk nem elég szeges. Megfordítjuk puskánkat 
és úgy szúrjuk a földbe szuronyát; igy előbbre 
jutunk valamivel.

Esteledik. Ntm látunk mást, mint mozgó 
pontokat és nem hallunk mást, mint ziháló mel
leket. —  Nem birunk tovább. Leroskadunk a 
földre, egy fa alá telepszünk, fejünkre huzzuk sá
torlapunkat és a nedves földön fekve töltjük az 
éjszakát. Az ellenség fényszórói folyton működnek, 
ránk is esnek sugarak. Nem törődünk vele. Mesz- 
sziről gránátlövéseket hallunk. —  Van egy kis 
üveg rumom. Kiiszom egy hajtásra, mert nagyon 
fázom. A fiú mellettem alszik, szabályosan lélekzik.

Mikorra újból felébredek, már hajnalodik, 
felkeltem a fiút és dideregve indulunk a csapat 
után.

Egy-kettőre felérünk a hegy tetejére. Csodás
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méltán bámulatba ejti e világháborúban ér
dekelt é9 nem érdekelt népeket egyaránt S 
amikor kérdezzük, hogy mi az oka annak, 
hogy zászlóinkat győzelemről-győzelemre vi
szik katonáink, erre csak két feleletünk le
het. Az egyik az, hogy hadseregünk minden 
egyes tagja, a legelső vezetőtől a legutolsó 
katonáig tudja, hogy igazságos ügyért fogott 
fegyvert. Ez a tudat fokozza lelki és testi 
erejét, ez aczélozza meg a kardját. Tudja, 
hogy mialatt hős katonáink a harcterek vér
áztatta földjén száguldottak diadalról dia
dalra, itthon az apák és testvérek, a nem
zet egész fegyvertelen zöme, szintén diadal
masan megvívta csatáját. Megvívta keze 
munkájával, takarékossága gyümölcseivel és 
amit elsősorban kellene enniUni, lángoló 
hazaszeretetének áldozatkészségével. Tudja, 
hogy bármily veszedelem érje őt a harc 
mezőn, az itthonmaradotlak nem íeledkez 
nek meg gondoskodni róla s hozzátartozóiról.

Künn a harcmezőn a nemzet kardja, 
itthon pedig szíve győzhetetlen erővel sugá
rozza be Szent István koronáját, mert a há
ború megérteti az emberekkel, hogy nem 
állhat minden egyes egyén ugyanazon a he
lyen, de bárhol áll is, szolgálhat és kell is 
szolgálnia a közös cél elérésére.

Ennek tudatában fordulunk újból a ha
zafias magyar társadalomhoz, hogy a jóté
konyság gyakorlásának egy újabb forrását 
nyissuk meg számára.

Egy művészi kivitelű, bronzból készült 
Hadi Zászlószöget hozunk forgalomba, amely 
díszes tokkal együtt darabonkint 15 koro
nába kerül.

Azok a néma zászlók, melyek nem 
hareztereken lobognak, hanem itthon ma
radva szimbolizálják az egyes erkölcsi tes
tületeket. egyleteket, társulatokat, jogi szemé
lyeket stb., nem lehetnek el anélkül, hogy 
egy egységes jelvénynyel a most folyamat
ban lévő nagy korszak emlékét meg ne 
örökítsék

Nem maradhat el e jelzés az egyházi 
zászlókról sem, amelyek a mennyei dicső
séget hirdetik, — hirdessék egyúttal vitéz 
hadseregeink földi dicsőségét is.

Hirdessék az igaz ügy diadalát, melyért

látvány ! Mindenütt hóval fedett magasabbnál-ma- 
gasabb hegyek. A völgyben piros téglával fedett 
barátságos házak.

Hozzákezdünk a fedezékásáshoz, a 6ú is segít.
Nekigyürközik és ás fáradhatatlanul. Majd 

fákat vágunk az erdőben, fedelet építünk új ott
honunknak, mindenben használható a gyerek. — 
Fedezékünk elé még szeges drótsövényt huzunk, 
spanyol lovasokat és farkasvermeket állítunk fel, 
most már jöhet az ellenség.

A fiút elküldjük vízért. Nem tudjuk, hol fo
lyik, de 6 vállalkozik rá, hogy felkutatja. Eltelik 
egy óra, két óra, még mindig nem jelentkezik. 
Nyugtalankodunk miatta. Végre este felé kulacsain
kat halljuk zörögni, itt a fiú. —  Jobban megnéz
zük, látjuk, hogy az arca vérzik.

Elmondja, hogy mikor vizért ment, rálőttek, 
de szerencsére a golyó csak horzsolta az arcát. 
Bekötjük a sebet és lefektetjük, nem engedjük 
többé vizért, inkább havat hozunk a csajkánkba 
és azt olvasztjuk fel s abból főzünk feketekávét.

Élénken tárgyaljuk az esetet, majd elérkezik 
a lefekvés ideje. A gyerek is lefekszik.

Reggelre kelve nem találom a gyereket mel
lettem, megint elkóborolt valamerre. —  Ma егбэ 
napunk van. Az ellenség egyre-másra küldi grá
nátjait és shrapnelljeit. —  Az egyik gránát a 
konyhánkat is tönkretette. Ebéd nélkül maradunk, 
annak dacára, hogy egyik konzervünket megehet- 
jük. Nyugtalankodunk a fiú miatt, nem eszünk 
semmit. Már dél van, még mindig nem került elő.

küzdünk, díszelegjen ott e szög minden 
zászlón, az igazság győzelmének emlékére, 
megörökítésére annak, hogy Magyarország 
fennmaradásáért és egy újabb, dicsteljesebb 
s talán boldogabb ezredév megalapozásáért 
folyik a küzdelem: In Memóriám 1914—1915. 
— mint e Hadi Zászlószög jeligéje mondja.

De nem fogják elmulasztani e jótékony- 
sági vállalkozásunk támogatását bizonyára 
a hatóságok, vármegyék, városok, községek, 
iskolák és közintézetek stb stb sem, melyek 
mindegyikének van legalább egy-egy zász
laja, mely ott lobog megfelelő helyén már 
most is, mikor megjön a messze harezte- 
rekről a d cső diadalnak hire és kigyullad* 
nak az örömlűzek a legkisebb kunyhótól a 
királyi palotákig.

Sőt hogy azok se szoruljanak le a jó
tékonyság ez újabb teréről, kik zászlókkal 
nem rendelkeznek (asztaltársaságok, bankok, 
pénzintézetek, magánosok stb.), gondoskodott 
az Országos Hadsegélyző Bizottság arról is, 
hogy a Hadi Zászlószög passe-parlout ba, 
vagy márványba illesztve, a falon mint dísz
tárgy. esetleg elnöki asztalon, mint levél
nyomó, külön megrendelésre szintén forga
lomba hozathassék.

Legyen szabad még azt a kérelmet is 
intéznünk az összes egyesületekhez és tár
sulatokhoz, hogy a Hadi Zászlószöget, a mai 
nagy idők emlékére és mindenkinek épülé
sére egy hazafias ünnepély keretében zász
lójukba beleilleszteni s az ünnepély napjáról 
osztályunkat értesíteni kegyeskedjenek.

Vitéz katonáink megérdemlik, sőt elvár
hatják tőlünk, hogy a bennük élő erkölcsi 
erőket ezzel is fokozzuk És minthogy a 
magyar szív eddig 9em mutatkozol! keve
sebbnek a magyar karnál, s minthogy e vi- j 
harból Szent István koronájának tündöklő; 
sugárzásban kell kikerülnie, minden kövén 
csillogjon olt nemzeti érvényesülésünk és 
haladásunk fénye, vérünkkel tegyük piro
sabbá rubinijait, a jótékonyság nemes lűzé- 
vel pedig tegyük ragyogóbbá aranyát.

Eme biztos tudatban bocsátjuk ki fel
hívásunkat, csatoljuk ahhoz a megrendelési 
lapokat és kérjük a nagyközönséget, hogy

Ugyan hol járhat a kis csavargó ? Már megbántuk, 
hogy magunkkal hoztuk őt. •

Hirtelen megszólalnak nehéz ágyúink és sza
kadatlanul ágyuzzák az ellenséges állásokat. Ugy- 
látszik, megtalálták az ellenséges ágyuk fészkét 
és azt lövik. Tüzérségi párbaj készül. Az ellenség 
egy ideig felel, azután beáll a csend.

Estefelé telefonon jelentik és napiparancsba 
adják, hogy az ellenséges ágyúkat teljesen tönkre
tettük.

Lelkes éljenzés!
Rossz éjszakánk van, megint a fiú miatt 

aggódunk.
Hajnalodon már, mikor a fiút egy tüzérségi 

megfigyelő magával hozta. Tépett a ruhája és 
piszkos.

Elmondja, hogy elkalandozott a hegyen és 
egyszerre az ellenséges üteg előtt találta magát. — 
Hirtelen kikémlelte az ellenséges ágyukat és indult 
visszafelé a leghevesebb gránáttűzben. Szóval de- 
rekaa felderítő szolgálatot teljesített, olyant, hogy 
bármelyik önkéntességi iskolát végzett katona be
csületére vált volna.

Százados úr azonnal lizedesi rangra emelte 
a fiút és megígérte, hogy a háború befejeztével 
kadettiskolába helyezi el őt.

A mi Pistánknál boldogabbat nem lehetett 
elképzelni.

Szerzett magának négy csillagot és melegé
ben felvarrta.

Hadapród úrtól elkérte messzelátóját és ki

ügyünket eddigi meleg szeretelével és áldo
zatkészségével felkarolni kegyeskedjék.

Az Országos Hadsegtlyzö Bizottság 
Jelvényosztálya.

Hősi halál.
Mély megilletődéssel hajtjuk meg a di

csőség zászlaját szegény Tomka Ferke drága 
emlékezete előtt, aki mint a nagykanizsai 
20. honvéd gyalogezred főhadnagya az északi 
harctéren f. hó 6-án 20 éves korában hősi 
halált halt.

Részleteket még nem tudunk, de hite
les forrásból jött az éites-íié?, hogy Tomka 
Ferke már nincs az élők soiáb ь!

Szegény fiú! Tavaly került ki a Ludo- 
viceumból, mint hadnagy s egy év alatt fő
hadnagy lett belőle a harctéren s hogy ezt 
az előléptetést megérdemelte, bizonyítja a 
Signum !audis, mellyel az ellenség előtt ta
núsítóit kiváló vitézségéért Őfelsége a na
pokban kitüntette.

Még meg sem száradt a festék, mely 
lapunk múlt számában erről a kitüntetésről 
megemlékezett s ma már elparentáljuk az 
ifjú hőst, akit ritka szerénységéért a társa
dalom osztatlanúl kegyelt s jóságáért és ra
gaszkodásáért szülői imádásig szeretlek.

Nem emlékezhetünk meg haláláról anél
kül, hogy a legnagyobb részvéttel ne fordul
junk a szegény szülők, Tomka György Csák
tornyái grófi számvevő és felesége, szül. 
Molnár Jolán úrasszony felé, akiket ez a 
csapás a legborzaszlóbban megrendített. Mert 
nemcsak Tomka Ferkének az életét oltotta 
ki az oroez golyó, de Miklós fiukat is elve
szítették az orosz háborúban, aki mint tüzér 
kadétőrmester a háború legkezdetén, még 
tavaly, augusztus havában, Ravaruszkánál 
23 éves korában iíju lelkét kilehelte.

Tomka Miklós haláláról annak idején 
nem emlékeztünk meg, mert biztosat nem 
tudtunk Bár a szemtanuk kétségbevonhatat
lan híradása szerint kétségtelen volt az ifjú 
szomorú vége Mégis amellett, hogy kímélni 
akartuk a megtört szülőket, mindig remény
kedtünk: hátha még sem igaz s Tomka Mik
lós az élők közt küzd az ádáz ellenség el
len. Végre is azonban nemcsak bennünk,

állt a legveszélyesebb pontra. Úgy kémlelte az el
lenség mozdulatait.

Hívtuk, jöjjön el onnan, de ma nem lehetett 
a fiúval bírni.

Közvetlen közelében explodáltak a gránátok, 
de ó nem mozdult el onnan. Újabb felderítést sze
retett volna elvégezni.

Egy újabb gránát explodált ott, ahol a fiú 
állt. Rémes ceattanás, guruló sziklák, homokgeyzir. 
Általános fejetlenség. —  A zűrzavar elmúltával 
első tekintetünkkel a Gut kerestük. Egy nagy vér
tócsát láttunk ott a gránátszilánkok között.

Megértettünk mindent. Szegény fiú, nem hord 
nekünk több vizet!

Azon a helyen, ahol a szerencsétlenség tör
tént, kis fejfát készítettünk. Rárajzoltuk szabályos 
betűkkel:

Itt e helyen szenvedett hősi halált 

ÁCS ISTVÁN tizedes.
aki 15 esztendőt élt és Hazájának nagy
szolgálatot téve lehelte ki nemes lelkét.

Büszkeséggel őrizzük meg emlékét és meg
ígérjük, hogy minden évben felkeressük sírját és 
virágokkal halmozzuk el.

Nyugodjék békében!
Baj társai.
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de a kétségbeesett szegény szülőkben is ki
alakult a fájdalmas tudat, hogy fiuk legszen
tebb kötelességeinek teljesítése közben a harc
téren elesett.

A baj sohasem jár egymagában. Alig, 
hogy a fájdalom parányi mértékben lecsil
lapodott és pedig éppen a második fiú ka
tonai előmenetele és sikerei s fokozott gyer
meki ragaszkodása következtében, mellyel 
az elvesztett fiat szinte kárpótolni törekedett: 
a Sors a fájdalom enyhülését szinte megiri
gyelte s a hegedt sebeket durván, kegyetle
nül összmarokkal felszaggatta!

A társadalom tehetetlenül áll a megtört 
szülők végtelen fájdalmával szemben. Mi 
sem tehetünk egyebet, mint hogy igaz rész
vétünk tolmácsolása közben a Mindenható
tól fájdalmuk keresztényi elviselésére gyó
gyító balzsamot kérünk.

Nyugtassa meg őket a boldogító tudat, 
hogy fiaik a Hazáért haltak s hogy emlé
kezetűk arany betűkkel lesz megörökítve a 
nemzet történetkönyvében.

Nyugodjanak békében!

—  Figyelmeztetés. A 26840/1915 sz. 
M. kir. belügyminiszteri körrendelet — il
letve abból kifolyólag a vármegye alispánja 
által 18045/915 sz. rendelet folytán mind
azok, akik saját termésükből vagy pedig 
termelőktől történt vétel utján mégis vala
mely malom vállalatnak adott megbízás ut
ján maguk részére egyéni gabona illetve 
liszt szükségletet nem biztosítottak, azok az 
elöljáróság által összeírattak és szükségle
tükről a kötelező bejelentő lap házról-házra 
járva kiállíttatott.

Amennyiben bármely érdekelt az ösz- 
szeírás idejébeni távoliét vagy esetleg más 
okból szükségletét az elölj, utján be nem 
jelentette illetve bejelentő lapot nem adotl, 
az f. hó 16-án (hétfőn) délelőtt a községhá
zán annál bizonyosabban jelentkezzék, mert 
azután már ebbeli igényét nem érvényesít
heti.

K Ü L Ö N F É L É K .
B nvsűda/.

Muraközben nevelt anyám,
Ott is volt a kedves tanyám.
Hol a munkát dalolgatva 
Végeztem én napról-napra.

Most azonban messze jártam 
Honért vívni nagy csatákban;
Dalos kedvem itt is megvolt,
Noha golyó száz halált szórt.

Sötét felhők tornyosulnak,
Esőcseppek sűrűn hullnak.
Éppen jók or. . .  vért lemossák. ..
Sírom lesz már Lengyelország.

Édesanyám ne sirasson.
Értem könyet ne hullasson.
Hogyha holtom hírét hallja, 
így kívánta ezt a Haza 1

I /j . Szivoncsik Antal•

—  Halálozás. Mint őszinte részvéttel 
értesülünk, Alszeghy Alajos nyug Csáktor
nyái áll. polgári iskolai tanár neje, szül. 
Szeiverth Ilka úrasszony f. hó 12-éu este 
tél tizenkét órakor életének 60-ik évében 
Viziszentgyörgyön elhunyt. A jóságos lelkű 
feleség és gondos anya elhunytát férjén kí
vül Lajos, Viktor, Hona férj. Gyarmati Jó- 
zsefné és Paula férj. Leszják Pálné gyer

mekei, valamint nagyszámú rokonság gyá
szolják. A drága halott hült tetemeit f. hó 
14-én délután Csáktornyán helyezték igaz 
részvét mellett örök nyugalomra. Legyen ál
dott emléke!

—  Uj iskolaépületek. A közoktatásügyi
minisztérium Perlakon és Drávadióson uj 
iskolaépületet emeltet.

—  Eladó biliárd. Egy biliárd teljes fel
szereléssel kéz alatt igen jutányosán eladó. 
Bővebbet a lap szerkesztőségénél.

—  A Haditermény Réezv. Társaság bi
zományosai. A Haditermény R. T. közzétette 
azon cégek jegyzékét, kikkel julius végéig 
végleges megállapodást kötött a bizományi 
viszony tekintetében. Vidékünkről mint bi
zományosok Graner és Csakathurner, Hirsch
mann A. kereskedő cégek szerepelnek. A 
további kötések folyamaiban vannak, melye
ket folytatólagosan fognak közzétenni.

— Ipari munkások jutalmazása. A ke
reskedelmi miniszter az ipari munkások 
szorgalmának, buzgalmának és jó magavi
seletének jutalmazására 100 — egyszáz К s 
áll. jutalomdíjat rendszeresített, melyből 6 
jutalom a soproni iparkamarának jutott. A 
jutalmazott munkások a jutalomdíjon kívül 
elismerő okmányt is kapnak. A jutalomért 
szept. 15-ig lehet folyamodni a soproni kér. 
kereskedelmi és iparkamrához intézve a kér
vényt. A jutalomra való igény előföltételei: 
magyar állampolgárság, állandó alkalmazta
tás, legalább 15 évi megszakítás nélküli mű
ködés az ipari munka körében (tanoncévek 
beszámíthalók), a munkabér 2000 К-t meg 
nem haladhat. A beadványok bélyegmenlesek.

—  Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k .  
Branovics Katalin, Podvezanecz Péter, Szerb 
Miklós, Lukovnyák János, Peitl József, Buja- 
nics Mária, Rosenfeld Sárika, Babies Ilona, 
Hábel Aladár, Horvát Ilona, Horváth Rózi, 
Pergár Amália. — Meghaltak: Filipovics 
Pál (16 é), Medved Rókus (66 é), Stanitz 
Antonia (76 é), özv. Horváth Mihályné (82 é), 
Szabó Juli (24 é), Mávrek János (23 é), 
Grábár Imre (68 éji, Skvorcz András (72 é). 
Róth Sándor (32 é), Debán István (4 h), 
özv. Petermanec Mátyásné (63 é), Ferencsina 
Franciska (2 é), Pozsgay József (3 h), özv. 
Baranics Andrásné (66 é), Pergar Amália 
(15 n). — Házasságot kötöttek: Pen- 
terédy Ferenc és Vanek Erzsébet; Juksa Jó
zsef és Roskovec Anna.

—  Beíratás. A Csáktornyái m. kir. áll- 
elemi népiskolai tanítóképző intézetben a 
jövő tanévre a beiratkozás a következő sor
rendben történik: szept. 2 án III. és IV. ezept.
3-án a II. éves növendékek beiratkozása, 
szeptember 4-én az I. éves növendékek or
vosi és zenei hallásbeli vizsgálata és beirat
kozása. Szeptember 6 án a tanév ünnepélyes 
megnyitása.

—  Visszaérkezés Angliából. Göncz Dé
nes, néhai Göncz Lajos volt Csáktornyái 
gyógyszerész fia, Manchesterben egy kémiai 
gyárban mint aligazgató volt alkalmazva. A 
bekövetkezett háború következtében család
jával együtt internálva lett olyformán, hogy 
neje Manchesterben maradt, ő meg a fogoly
táborba került. Felesége (Czakó Ella) egy
maga maradt manchesteri lakásán, még cse
lédje is elhagyta azon kijelentéssel, hogy 
magyarnál nem szolgál. Ezen elhagyatottsá- 
gában kisleánya született, az angol bábaasz- 
szony jó szívüséget gyakorolva, egy hétig 
ápolta. Képzelhető a szegény asszony két
ségbeesése teljes elhanyagoltságában. Házul

ról sem leveleket, sem pénzt nem kapott, 
csak az angol ujabbi rendelkezés folytán 
gyermekével együtt haza térhetett és 10 
napi fáradságos utazás után a múlt héten 
Keszthelyre érkezett.

— Jó ötlet ezekben a drága időkben, ba 
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, ö t  adagnál egyet ingyen hozzá* 
csomagol Grolich János Angyal-drogériája, Brünn 
G18 sz. Morvaország).

— Katona-nap Nagykanizsán. A nagy-
kanizsai Jóléti Iroda f. hó 20-án Nagykani
zsán katona-napot rendez nagy népünne
péllyel kapcsolatosan. A népünnepélyen lesz 
katonahangverseny, dalárdaverseny, tombola, 
orfeum, kabaré, szépségverseny, hadivásár, 
tűzijáték, konfetticsata, világposta és még 
sok mulattató dolog. Belépődíj 40 fillér.

— Állandó mozi. A Csáktornyái Rá- 
kóczi-ulca 19. sz. alatti állandó moziban a 
mai előadások programja a következő: Férj
uram kikapós, (hum. jelenet); Nordisk films 
Compagnie újdonság: A fehér rabszolganő, 
(dráma 2 részben); Szerelmes filozopter, (hu
moros); Ha te úgy, én is úgy, (vígjáték 2 
részben) Az előadások kezdete pontosan: 
délután 5*/i és este 81/* órakor.

—  A negyvenhárom— ötven éves nép- 
fölkelök beosztása. Csakhamar itt az idő, 
mikor a 43—50 éves népfölkelőknek bemu
tatószemlére kell lelentkezniök. Beosztatásuk 
a következő módon fog megtörténni: Az al
kalmasak három csoportba tartoznak. Az 
elsőbe a volt lisztek és altisztek oszlatnak, 
s akik egykor valamely különleges fegyver
nemnél szolgáltak, pl. műszaki csapatoknál, 
haditengerészetnél, most föltétlenül a közös 
hadsereghez jutnak. A volt honvédek ismét 
honvédek lesznek. A *közös hadsereg volt 
tisztjei és altisztjei 3 : 2 arányban osztatnak 
a honvédséghez is. A legénység közül a volt 
honvédek szintén ismét honvédek lesznek, 
inig a volt közösök 3 : 2 arányban elosz
latnak. A harmadik csoportba a ki nem 
képzelt népfölkelők tartoznak. Ezeket szin
tén 3:2 arányban osztják szét. A honvé
delmi miniszter valamennyi 43—50 éves 
volt tisztet és altisztet a gyalogsághoz he
lyezteti. A volt tisztek legutóbb viselt rang- 
fokozatukat fogják viselni, amit hiteleden 
igazolniok kell. Négyhetes kiképzőtanfolya- 
mot is felállítanak, amelyben a 43—50 éves 
tisztekkel, ha kérelmezik a felvételt, a meg
változott utasításokat és rendszabályokat fog
ják megismertetni

—  A 4 3 -5 0  éves B) osztályú nép- 
fölkelök karpaszománya. A kereskedelmi mi
niszter közölte a soproni Kereskedelmi Ipar
kamarával, hogy a megfelelő iskolai képzett
séggel nem bíró kereskedők, gyárosok, ipa
rosok kivételes esetben szintén megszerez
hetik a karpaszományt. A folyamodókat a 
következő tudnivalókról tájékoztatjuk. A kér
vény a kereskedelmi miniszterhez cimzendő, 
de a Kamarához küldendő be, felszerelve 
iskolai és egyéb bizonyítványokkal, a kér
vényhez a kamara tájékoztatására csatolja 
be folyamodó kimerítő életleírását is, mely 
főként arra terjedjen ki, hogy a folyamodó 
minő szerepet tölt be közgazdasági téren. 
A kérvényeket a kamara véleményező ja
vaslattal terjeszti fel a miniszterhez. A fo
lyamodvány és mellékletei bélyegmentesek.
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Sre poSiljke, kaj se tiőe zadr- 
Xaja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiíara S tra u sz  S an d ora  
kam sepredplate i obznane 

poSiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povuóljlvi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku nedelju.

Predplatna olna ]e:
Na celo l e t o .............8 kor.
Na pol leta ...............4 kor
Na éetvert leta . . .  2 kor.

Obznane ее poleg pogodbe I fai 
raöunaju.

Rusi su vu velikoj stiski.
Boj med Srbijom i Bulgárijom. Tretja görzka bitka.
Skriti rusi vu Lublinu. Spotrti ruski orsag. Rusk a 
pustolovina vu Varsóvi. Na Pfann bregu. Proganjamo 
mse vu Ruskim. Bezi tálján v Tripolisu. Nazaj mo- 
raju dati Macedoniju. Boj med talijanom i turcinom.

Hat; stojino na bojnom pol je?
(M . J . )  Naj se vijaju zastave. naj 

glasiju zvoni dajmo hvalu Previánjemu i 
veselimo se !

Vu velikim taboru. pri kojem je skoro 
céli svét prisutan, doáli smo do lakvoga 
dneva, vu kojem Clovek ákrlaka mora dőli 
zeti, pák prama nebu se zglednuti i gospo* 
dinu Bogu hvalu dati, da je naáim i savezuií 
kim vojnikom sreéu dal i njihova oruája i 
istinska nakanenja njihova blagoslovil, da 
su s jednim velikim korakom naprej stupiti 
mogli vu preobladanju naáih neprijateljah

Meseca augustuáa, dneva 6-ga su doáli 
prvi telegrammi, da smo mi i nemei prev- 
zeli VarSovu glavnog grada RuskoPoljske 
zemlje i on isti den jaké ruske festunge : 
Ivangorod i Vladimir-Volinski zvane.

Rusi su vu oktobru proálog leta célo- 
mu svétu na znanje dali, da budu do bo- 
4iCa njihove Cete po vuücah Berlina, Beéa 
i Budapesté maáirale i da budu od Némáké; 
vehki dél odzeli, Magjarsku i Austriju na 
falaté raztrgali, Horvatsku i Slavoniu к 
Srbskoj priklopili za to, ar je srb vmoriti 
dal naslcdnika tronuáa i tovaruáicu njegovu 
i ar je zrok i temelj bil ovomu velikomu 
taboru.

Rus je dospel vu Nemáku i prevzel 
od nemea jeden dél Posen zvanoj orsaga. 
Od nas je odzel polovicu Galicije i podufal 
se je i prék svéte granice naáega orsaga 
Magjarskoga. Francuz, englez i drugi naái 
Cemerni neprijalelji, kojim nigdar nikaj 
nesmo zakrivili, su s veseljem gledali, как 
diraju rusi vu Galiciju, vu Роэеп i как 
seíigaju hi2e tudjih stromaákih Ijudih vu 
varaáih, selah i na majurah. Ovi neéemurni 
ljudi ne samo marhu, nego i ljudstvo su 
odegnali sobom vu severne kraje Ruske 
semlje, vu Sibiriju.

Red je ina nus, stanovnike Magjarske 
zemlje doáel. Viáe magjarska sela i varaáe 
kre Karpata su vre vuniátili rusi, gda su 
jim naái hrabri vojniki »haitit zakriknuli, 
pák jih iztirali iz naáega orsaga, do sredine 
Galicije. Vu tem vremenu je jeden dél nen.á- 
kih Seregov iz Posena, a drugi dél iz za-

padne stranjke Galicije liral vun rusa, koj 
se je s dvaput vekáoin vojskom, как je 
naáa i nernáka, navaül na nas. a potlam 
pák branil se proti viteátvu naáih i savez- 
niökih Seregov.

Ali nikaj nije hasnüo ! К naáenui odu- 
áevlenju doála je Boája pomoé.

Prevzeli smo Premiáia íeslunga, pre- 
drli smo najjakái ruski tront pri Gorücih, 
iztirali smo rusa iz Lemberga, pák vu proá 
lim tijednu prevzeli smo glavni grad neg- 
daánje Poljske zemlje Varáovu i dvé druge 
jaké festunge, a vezda rus beái pred naáom 
i pred nemSkom vojskom, da ga neobkoli 
mo i do kraja ga ne vuniálimo.

Ali zabadava beái! Sve se tak kaáe, 
da nebude ruska vojska iz naáih ruk vuála 
i da bude obkoljena.

1 premislili si je vnogo to. da je glavni 
grad Rusko-Poljske vu naáimi rukami! Sto 
lét je tomu, da si je Varáovu ru9 osvojil i 
poljake vuniálil, a vezda na svélu vu broju 
najjakáa vojska mora iz nje sramotno be- 
áati. To je kaátiga Boája za ono, kaj je rus 
[ 100 let dugó zloéestoga s poljskim narodom 
I napravil i za ono, kaj je on nam hotel 
napraviti.

Ne su naáe ákole, cirkve, knjige i no- 
vine naroda na ljubav domovine zabadava 
podvuéavale! Vezda se je vés trud izpiati), 
ar je blizo vréme tomu, da budu gjegjerni 
sini naáe mile domovine z svojom hrab 
rostjom ruskoga vraga na lánc deli i pekla 
mu podrli.

Vu Budapesti i vu svih vekáih vara- 
áov naáeg orsaga su hiáe s zastavami okin* 
Cene. Bande su igrale po vuücah i céli 
narod bil je oduSevljen, gda su glasi doáli 
velikoga dobiéka naáih i savezniékih Se* 
regov.

Sto lét treba rus, dók к sebi dojde. I 
njegov siromaáen púk bude previdel, da 
bude mu na hasén ov njegov veliki zgu* 
biéek, ar bude onda, da bu taboru kraj i 
on cirkve, ákole i slobodu dobil od vlade, 
koja ga je do vezda gulila, s pukom как 
s marhom baratila, a za dobrobit i napre- 
dek njegov nikaj ne napravila.

Vezda je naáa vlada dobila izkaz iz

onih varmegjijah kre Karpata. kud su rusi 
vu zimi haraCili, dók jih nisu naái vojniki 
iztirali prek karpatske planine Vu Ung, 
Máramaros, Sáro3 i Zemplén varmegjiji su 
rusi svegaskupa éeterdeset sela i obéine do 
kraja vuniátili. Izvun toga viáe selah i ob- 
éinah na pol, na frtalj zeágali i poruáili i 
sve, kaj je vu selu bilo, su odnesli, marhu 
zaklaii. iii odegnali, áivad pojeli, zrnje rez- 
tepli, opravu reztrgati i vuágali, pohiátva 
rezcépaü.

Vnogo penez se je vu orsagu zebralo, 
s kojim budu se vuniáéena sela opet na 
novo zazidala Naálo se je vnogo bogatih 
magjarskih varaáov, kakti na peldu : Kecs
kemét. Debrecen, Nagyvárad i l. d, koji 
budu sami jednu obému na novo zazidati 
dali. Nigdo nebude kvaren, ar bude lepáu 
hiáu dobi!, как je pred: imel.

Najnoveái glasi su jako dobri ne samo 
iz ruskog bojnog polja, na kojem je rus 
vre tri miliőn vojnikov zgubil, nego i iz 
lalijanskog bojnog polja su takaj dobri glasi 
doáli, ar ovi joá tarn stojiju, gde su tabor 
poCeli, ali jih je vnogo menje, ar su naáe 
éete vre do dvéstojezer talijanov postrelali i 
polovili.

Iz toga se vidi, da moremo i na dalje 
s zaufanostjom gledati vu buduénost

Savoya i Nizza.
Sad, kad nas je talijan tak odurno 

izdal, znamo da je naá odsvunaánjih poslov 
minister joá lani augustuáa meseca obeéal 
Talijanskomu orsagu Savoyu, Nizzu, Tuni
sza i Korsziku ako miren oslane i s nami 
bude dráal Bazmi se samo onda, ako Fran- 
cuzkoga orsaga preobladamo, jerbo óva 
mesta su francuzka imanja. Talijanskomu 
orsagu to né je bilo dosta i ponudbu néje 
prijel. Talijanski orsag na Dalmaciju i na 
dalmatinske otoke je ápekuléral, koji su 
nigdar к Talijanskomu orsagu né spadali, 
naprotivno Savoyu i Nizzu samo pred Sez* 
desetpet létmi je sgubil, kad mu je grabeá- 
liv Francuzki orsag óva lépa mesta pod 
siloma zel.



Csáktornya, 1915. augustusa 15 ga. »MEDJIMURJE broj. 33

HL Napoleon za to, da je maloga Pie- 
monta 1859-ga leta proti Ausztriji pomogel, 
vu ovu ime tak je dal raCun talijanom :

Francuzkomu cesaru duZnost je paziti 
na to, da nebudo svi alpenski puli talija
nom vu rukah.

Kossuth Lajos öve réCi né po diplo- 
matiSkim ieziku ovak je rezloZil :

— CujeS Piemont? Te bi je jedinstvi 
Talijanski orsag potrében, meni pák je Sa- 
voya i Nizza Ako öve nedaö sim, onu 
nebudeS dobil. Preraéunaj si, Stero ti je veC 
vrédno.

Francuzka pirula jako je Zuhka bila, 
jerbo Savoy« je tálijanske dinastije zibka í 
starinski iméíek, Nizza pák je Garibaldia 
rodjeno mesto. Cavour talijanski minister 
sve je próbál da írancuzko gulenje prepré 
Ci, alí III Napoleona poslanik Benedetti, ser 
dito je hitil tam Cavouru :

— Ako odmah nepodpiSete kontrakta,! 
da Savoyu i Nizzu nam odpustite, dam 
vám na znanje, da zapoved imam francuz- 
ke Serege, koji nas braniju proti Ausztriji, j 
odmah vun poslati iz Lombardié.

— Izvolite — véli Cavour — morete 
oditi !

— Razmite me jedenput gospodin gróf 
— véli Benedettija odredim, da írancuzki 
Seregi vun odideju iz Lombardije, ali najle 
misüti, da dimo, neg vu Toszkanu i vu 
Florenc. Stém zeme vun tretjega Napoleona 
üst i pokaZe Civouaru, koj je sam anda 
mogel Citáti, da francuzki Seregi zavzemeju 
najlepSa mesta vu Talijanskim, ako kont
rakta odmah ne podpiSeju.

Néje bilo vremena premiSlavali. II Erna 
nuel piakai se je kad je marciuSa meseca
23-ga podpisal kontrakta.

Talijanski minister vu glavu se je Stel 
sterilt» cd Zalosti i od Spota, najmre pák 
je srdit bil Garibaldi, kad je poéul, da njeg- 
vo rodjeno тез1о írancuzi poZdereju. Nője 
imel mira, neg je odmah sledeCi list pisai 
vu Turin Türr lstvanu :

— Pino, januar 17. 1860. Dragi Türr 
general ! Budite tak dobri i popitajte njeg- 
vo VeliCanstvo, ali je to istina, da Nizzu 
trancuzorn odpusti. Odgovorite mi na brzo- 
jav : je. ili né ! Garibaldi.

Türr je stém listom odiSel vu kraljsku 
pahCu i odmah je audienciu prosil. Kralj 
je od Zalosti sbeteZal i vu postelji je prijel 
Tűrra, koj mu je odmah prék da Garibal- 
diov list. Kralj je preCital lista i ovak je 
zakriCal :

— Brzojavno ! je ili né ! Lépő je to. 
Za malo vréme рак je dalje govoril

— Dakle : je ! Ali poveöte vi Garibal- 
diu, né зато Nizzu, neg i Savoyu sgubimo. 
PoveCtemo nadalje, da ako ja morém i то- 
ram preterpeti, da sgubim naSe hiZe zibku 
i starinskoga imétka, ooda i on тога tdio 
bitó, jerbo on je samo svoje rodjeno mesto 
sgubil.

Dakle izdajniko Nizza i Savoya menje 
je vrédna, как Dalmacia. Budemo vre vidli.

Nesmemo pozabiti. da vun stoga joS i 
jeden falat Tirola i Görza bi za badav bil 
dobil talijan, ako miren ostane. Né, on je 
Stel Tneszta ! No, naj si dojde ponjega.

Stel je tabora, to рак do grla veC ima.

Spotrta Russia.
VarSova je propala, Ivangorod, Lublin, 

Cholma smo prevzeli, Hozan, Pultuszk fes- 
tuDgi su nam vu ruke doSli, Osztrolenka,

Lomza i Oszcoviec festunge smo poruöili. 
Libau su nemei zadobili,Riga i Brec-Litewsk 
festunge rusi véé su spraznili. Kuliko fes 
tungov su samo rusi imeli med Narev, Vis
tula i Bug vodami, koji su vnogo milljar- 
dov koStali, kője su na léta i na léta к 
tomu pripravlali, da vu bojnim vremenu 
braniju ruske Serege, tak как karle su se 
poruSili pred naSemi i nemSki Seregi. Cudno 
gledi céli svét, ovu strahovilno borbu, kakvo 
je joS nigdar niSCi né videl, niti doZivel. 
NaSi neprijatelji zadrevenili su nad tem. 
Так svi glediju na гиэко bojno polje, tak 
preplaéeno glediju i Cekaju, kaj bu se tam 
pripetilo, da su med tern toga za svoju ne- 
volju pozabiii

Izbilja plaSlivo je to za na§e neprija- 
telje, kaj se sad na ruskom bojnom polju 
dogadja. Na svéto naj jaké« soldaCka moC, 
koja sama sedemnajst milljunov soldaCije 

|ima, tri mesece tak rekué dán, na dán je 
bita i bez pameti bejZi pred naSemi Seregi. 
Od tri krajov teSCiju ruse naéi i savezni 

i Seregi, bejZiju rusi pred nami i med tem 
toga fondamo je, podesetinimo njim tinije. 
NegdaSnji naj strahovitneSi ruski Sereg je 
spotrti. Samo pred jednom letom, célé Eu
rope je ruski Sereg velika straha bila. Ako 
je Ruski orsag nekaj zahtéval, niSCi je né 
ufal veüko proti tomu se vuprti, jerbo za 
ruskom reCjom tarn je stal céloga svéta 
najvekSi Sereg. Denes, za jedno leto pák 
tam lesi spotrti i nemoCen ruski oriaS. 
MoCnoga i zlobnoga ruskoga Goliata, je pre- 
obladal s boZjom pomoCiom mladi i mali 
David. Dugó je trajala Borba: célo jedno 
leto. Vu ovim vremenu stoput je plaSil 
NemSkoga orsaga i AustriaMagiarsko, da 
nas sdruSdje, da nas spotere tak, da niti 
jedna kotriga nam céla ne ostane. S tak- 
vom silóm i moójom se je pred leto dá
nom na nas navalil, da smo véé mislili, 
doSla nam je skradnja vura.

Ali naSi mudri vodji, naSi viteZki sol 
dati, naSa terpljivnost od vremena, do vre
mena je potrla jeden, jeden falat od stra- 
hovitnoga ruskega Serega. Od poCetka bója 
najmenje óetiriput je tak veliki bil ruski 
Sereg, как nemSki i naS sveskupa. Denes 
véé néje tak, harem i denes joS ruski Sereg 
puno vise osobah broji, как naS i nemSki. 
JoS je puno vise ruske soldaCije, kak'naSe, 
ali né ga je tuliko, da ju spametjom i svi* 
testvöm nebi mogli ladati.

То рак se stoga vidi, ako na minuCu 
leto se sglednemo. Kaj smn od 1914 ga 
leta prvoga augustuSa, do 1915 ga leta, do 
prvoga augustuSa napravili, pokaZeju nam 
ovi broji :

Plien :
1 milljun 917,261 zarobljenik rusov. 

7,000 Stukov 
2,400 maSinpuSkih.

Osvojili smo :
Od Belgiuma . . 29.000 kvadrat kilometrov. 
» Francuzkoga 21000 * *
» Rusije . . . 130 000 » *
Sve skupa : 180000 kvadrat kilometrov.

К tomu spada joS sve onu, kaj smo 
sad augustuSa meseca zadobili i za plienili. 
Od toga joS némamo loCnoga raCuna.

Ali neprijatetjski sgubiCek je joS puno 
vekSi, как ov raCun kaZe. lm to svaki zna, 
da s vun za robljenikov ima joS neprija- 
telj mrtve i plezérce Ako neprijatelj samo 
dvaput tuliko mrtvih i plezércov ima, как 
zarobljenikov, onda poovim raCuno Russija

je najmenje pet milljun ljudstva zgubila, 
oruZja i municije pák tuliko, da za ovu 
bojno vréme vise to na nikakvi naóin ne- 
more domestiti.

Popriliki poleg tak velikih i slavmh 
dobickov véé moremo znati, kaj bude ко- 
пес strahovitnemu boju. Boj joS traja, joS 
vnogo budemo morali alduvati doklam a 
boZjom pomoCjom sreCno i slavno budemo 
mogli zakljuCiti strahovitno borbu, koĵ  sad 
joS po célim evetu traja. Daj Bog, da skim 
predi bude óva sreCna vura doSla.

Ruska pustolovina vu Varáovi.
S*d veC znamo, da rusi joS juliuSa 

petnajstoga su poCeli prazniti VarSovu. Od 
ovoga dana do tristopetdeset jezer slanov* 
nika je ostavilo varasa i pobegli su vu 
odsnutraSnji orsag. Naprotivno pák je tuliko 
selCanov doslo vu varas iz bliZnjih obcinab, 
koji su sve sohorn donesli, kaj su samo 
mogli. Za kaj su samo znali, da bi nepri- 
jatelju na hasén bilo, sve su predi do fun- 
domenta vuniStili.

VarSovski fabrikanti zabadov su po 
Zeljeznicah spravlali svakojaCko robu i bla- 
gu. Dán i noC se je eksplodéranje Culo vu 
fabrikah. jerbo nikaj su né Steli ostaviti, da 
bi neprijatelj nekaj za nucati mogel. Naj
mre pák kovinu i kufra svega su pobrali i 
odnesli. Vu céli VarSovi néje za jeden me- 
tercent kufra ostalo. Iz bankov vise milljun 
rubelov su zvozili vu orsag. Soldati su i 
telegram i telefon dróté dőli pobrali. Iz sveju 
cirkvih su zvone dőli zeli i nekam na ishod 
zvozili. Cirkveno pohiztvu takodjer su prék 
Visztule spravili. Vu cirkvah je niCesa né 
ostalo.

Pokehdob pák né su imali dosta sol
daCije da bi letoSnjo letino bili mogli dalje 
spraviti, sve su vuni na polju poZgali. Okolo 
VarSove sva sela su poruSili. Varasa su 
zaSancali, pod moste рак su dinamita 
podleCili.

Furgarom su prepréCili, da do Breszt- 
Litovska dalié idejű. SvakojaCke cevi po 
kojih je voda tekla sve su spotrli i sad 
nebi bilo Cuda, ako bi strahoviten tífusz 
nastal vu varaSu, jerbo nigdi Ciste vode 
néga.

Od juliuSa dvajstiprvoga sva kola i 
kocije su iz varasa spravili. Vu varaSu néje 
niti jeden Sepav konj ostal Sobom su od
nesli vatrogaske Spricalke, sad se proti og- 
nju jako teSko moreju braniti.

Zadnje dane pet polakov su strelili, 
jerbo na Spagovino su obesili Times zvane 
novine i tak su je iz obioka dőli pustili, 
da je svaki mogel Citati, da englezke no
vine tak piSeju, da VarSova za par danov 
тога propasti.

Pred nekojom vurum predi, как su 
ostavili varasa, poCeli su onu stran straho
vitno strélati gde su nemSke korenike sta- 
novniki hiZe imali.

AugustuSa tretjega je zadnji vlak iSel 
iz VarSove proti Szentpétervaru. Na ovim 
vlako céli Sereg polakov je odiSlo pred 
nemei. AugustuSa Cetrtoga dvajstipet rusov 
su zaklale nemSke bombe, kője su nemei 
iz aeroplanov hitili dőli na varas. Isti ov 
dán vjutro od pete vure podjednoma su tu- 
lili nemSki veliki Stuki. To je bil priCetek 
zadnje i odluCne Sturme.

Rusi su Zurno pobegli. Sve ruske Cefe 
jednako proti Breszt Litovsku su bejZale. 
Kad su rusi prék Visztula vode doSli, moste



•u vu arak spustili. Prve némáké patrole'krikom su se prebliiavali. Naái su je pus ^dn^rukuíalT
vjatro ob áeeti vuri su doále vu varai tili na Cctiri sto korakov blizu. Skrite ma- B ofajeponudil * I s  velkom viteztvom
i atém je Varáova nemcom vu ruke doáia. ámpuáke sboka su poCele na talijane pras- Austriji Magjarski. Taljana zbuhali.

Prék Visztula vode je Praga zvani kati, takodjer i naái baki su dober cilj
festung, ovdi su rusi jofl na jedno kratko imeli Strahovitno je bilo gledali, как su Ponudil j e  bója, Neverni talijani
vréme postali i poCeli su Varáovu bombar- talijani doli cureli. Odmah je brég pun bil Bar né imel zroka, Dugó se spravljali,
dirati. Dva dana su bombe vu varas létale rorlvib. U strvnoga brega lak su mrtvi se « s í  'L sV a ta j’a T ™ ''
Tretji dán nemei su prék vode vdrli i ruse dőli koturali, как tikve. Niti jeden né je
i odovut dalje prelirali. Poéemái od ovoga'büíe mogel dojti, как na dvé sto korakov, Stemsenamzahvalil Dugih deset mescov
dana je mir vu varaáu i nemei hitro bo- ali odonut je veC áiv né doSel dőli niti Na nasoj dobroti, Su nas vkanjuvali\
Ceju *sve popraviti, kaj su rusi spodrli i vu jeden. Svaka kuglja je trofila i koj je joá s e Je vzívf !  Inevernot svoju
nistili. Najpredi nazat su sloéili telegram i áiv oslal, preplaáeno je dőli bejíal, doklam * re tridestl etl• ez a P° aza 7 
telefon dróté. Prék Visztula vode moste га je né kugba dostigla. Salandra, Sonnina Gospodine Boze!
délaju i t  d. Dőli ostajuCi opet su se poCeli skup- Nyegvi su ministri, Vu te se ufamo,

SoldaCki oficiri tak misliju, da nemei Ijati. to sve je bilo od naáih pozicijah lépő Ki su jako zato, Budi nam napomoc
dalje budo za rusima iáli, jerbo njim je videti. Da se magjar vnisti. Kaj je obiadamo\
cilj, da ruskoga áerega na dvoje pretrgneju. Med lem toga talijanski kanonéri opet Szentilona L  I lo n k a
N?mci sad vu jednim vremenu na severni su poCeli strahovitno na brég «Irélati. Kad -------
etraoi idejű proti Ossoviec, od juíne strani su átuki vtihnuli, peáicki su opet na stur — Tri seregi n ap red u je ju  vu R us- 
od Cholma idejű proti Breszt Litovszku. mu iáli. Sad su malo spametneáe iáli. Pét kim. Pod Hmdenburgovu zapoved spadaju: 
Ruski oficiri sami veliju, da Mackensen lak ávarmlimje na jedenput Jedna, od druge I Below general od Mitau ide na sever
moCooga áerega ima i tak spametno ga na áestdeset korakov dalko. Opet su je naái proti Riga testungu i varaáu, koj je vu ovi 
vodi, da nebudo mogli proli njemu niti vu mirno puSCali na brég. Vréme jim je takod- okolici naj vékái.
Breszt Litovszku se dugó braniti. jer sluádo. Megla je nnstala i deádj je po- II. Scholtz general zavzel je Lomzu i

Novoja-Vremja ruske uovine piáeju, Cél cureti Dvésto korakov blizu su je pus- od ovoga inoCnoga festunga né daleko jako
da Mackensen dvanajst vojnih zborov je tili i kad se je megla reziála, poCele su je sbü ruse.
na skupljal i stém velikim Seregom se 2uri naáe maáinpuáke se glasiti. Baki su sporno III. Med Narev i Bug vodami Gallvitz 
od Varáove proti Breszt Litovszku Podjed- strélab, jedni pák pripravleno kamenje dőli general napreduje i svelikom silóm tira 
noma je za hrblom rusom i nedopusti njim, su spuSCali. Romani né su mogli vu áanci ruse proti Breszt Litovszku. 
da bi si mogli Serege vu red spraviti. Rusi ostati, neg sveseljom su vun poskakali i Ovi tri Seregi stojiju pod Hindenbur-
samo tuliko zastavlaju Mackensenovoga áe- ónak su hitali kamenje, jerbo né su tali govum zapovedjom.
rega, da sve moste i áeljeznice spodereju jane tuliko cemli, da bi spuSkih bilo vréd- Vu drugi Coport spadaju oni Seregi, 
za sobom, pule рак prekopaju. Rusi kud no na nje slrélati. Naái Mannlicheri puno koj m je L'pót bajorski herceg zapovednik. 
idejű sva sela spoágeju. bolje pokaju, как talijanske puno slabeSe Ovdi veC i naái regimenti vojujeju, koji su

--------------  puáke. Med praskanjorn strahovitno javkanje zadobili Ivangoroda. Pod zapovedjom Lipót
N a P fa u n  b re ^ n . se Cu,a * barem 8a lalijanov pet put túli- hercega dva Seregi vojujeju :

э  ’ ко bilo, как naáih, opet su divjo morali I Prvoga sam stari herceg vodi i on
Pfaun Spica 2700 metruv je visoka i í pobeCti, koji su joS mogli i koji su vteg- je veC petdeset kilometrov dalko oMavil 

célo leto obleóena je snegom. Odovud teCejnuli. Najmenje dvé jezero mrtvih i plezér- Varáovu i slavno se 2uri proti Breszt Li- 
naáa Drava, koja je ovdi samo jedeu mali, cov je ostalo no bregu. Kad su puáke pras- tovsku.
ali jako bistri potoóec. Naái deCki iz Alfölda, kati postale, na sve strani se je javkanje II Drugoga Serega Woyrsch general 
koji su joá nigdar né brega vidli, dobro sejCulo. Plezérani talijani milo su kriCali : vodi. Ov Sereg neprestalno dalje i dalje pro-
Cutiju ovdi. Vaáno rnesto je to i ravno za — О mto Dió ! О mio Dió ! (Pomori mi ganja pred sobom ruse i dalko je doSel od
to su talijani ovdi Steli prék vu monarc- Bo2e ! Pomorimi Войе !) Visztula vode.
hiú vdrti. Как dobro srdce imaju naái baki, vidi Tretji Coport je on, kojega Mackensen

Juliuáa 8-ga naSe patrole spazile su se stoga. Jeden c ;gan je Stel doli sterliti, general vodi, Mackensen je pri Gorlici pred- 
tri talijanske bataljune. Iz toga su odmah jednoga áepavoga talijana, koj se je fcuril ral ruskoga centruma i pod njegvom zapo- 
naái znali, da talijani pripravlaju se. Tali- doli iz brpga. Jeden baka skoCi к ciganu i vedjom dva veliki Seregi vojujeju. Jednoga 
janske Imije vu zraku osemsto rnetrov su prime ga za puSku. József Ferdinand nadhereeg, drugoga pak
dalko bile. Céli dan su talijani sim, tarn — Daj mu mira, cigan ! Vidis da je Böhm Ermolli vodi.
ekakali, videti je bilo taki, da se na Sturmu plezérani i viáe nam nemore na Skodu biti. Ovi tri Copori skup vojujeju. Так ve- 
epravlaju. Dakle talijani opet Spotno su biti bili likoga Serega joá vu nili jednim boju né

Kak se je zoriti poCelo, pokanje se je i vise né su ufali na ov brég sturmu de- svét videl. Tiraju, teSCiju ruse i za kratko
zaCulo, как da bi grmélo. Dva talijanski lati. Naái baki po bitki veselo su se zabav- vréme Culi budeino, da i Breszl-Litovsk je
Stuki su so sglasili. To je bil poCetek. Pet- Ijali, jerbo s med njih je samo jeden doli propal.
najst centimeterne Srapnelle i granatline su opal i to samo sbog toga, jerbo su jedni j Rusi, dokiam su po Rusko-Polskim ho-
poCeii talijani proti nam spuSCati. Kvara su né mogli slerpeti vu Sanci, neg su vun dili, sve su poZgali i sve su vuniStili. Sad
jako malo napravili stuki, jerbo kuglje svek- sposkakali i tak su talijanom na cilj doáliJ kad po ruski zemtji hodiju, svemo mir daju. 
Sinoma dalko odzaja za nami su curele i Так trajajti bitke sve posud na tali- I stoga se vidi opet, как rusi ätimaju
tarn ekaplodér&Je janski gramci. onoga naroda, koj pod rusko cesarstvu
I V  jutro ob äesli vuri talijani poCeli su --------------  spada.

* puäkih slrélati. Neprijateljske maäinpuäke , .  T T„  V ( W A f , . i —  Francuzka p o m o é  Srbiji. Iz
"eprestalno su praskale. Strshovitno vnogo 1VAJ d b  '■ W ', w A .  Szalomka javiju, da minuci petek optt su
“ uniciie su pofrackali bez svskogs hasna. dvé francuzke ladje doäle vu tamoSnje pos-
Naéi baki mirou su lezali za peéinami i X e v e m i  Л я Н а Ю Й ,  lajaiiSCe, na kojih je osem aeroplanov i
samo negd i, negda se je puäka sproiiln, • vnogo munieije bilo. Takodjer na ladü su
da pokaáeju talijanom, как treba ciljati i da y e(x nam j)U(]e je 0̂ Nebojmo se nikaj, 1 petnajst zrakopbvci bili, koji vu srbsku
®u *‘v:- Meseca augusta, siuZbu budu stupili Aeroplane i zrakopliv- 

Po Casu vlihnuli su Sluki, jerbo su üa je v boj odislo ce su odmah na zosebnim vlaku nroti Nisu
talijani mislili, da su M ie  veC dosta sde- Vnozina,unaka. On nas vre objaci. odpe|jalj Gríkj korman 1]é je dopUstl( da
Iah i poeel. su se pripravlaü na Sturmu. Nesmo t0 тЫЩ РоШ { su да</ prék GrCke, kakli neutralne zemlje votiiu
Guáte Сороге b .o je videti, как se vu ävarm Niti pak senjali, Kakvi su taljani, municju i «troSk .̂ srbom.
tinije spravlaju. Naái su jako visoku bili Kajjihvtem m esecu Ve pak idu na nje \ — Boj m ed S rbiom  i B u lgariom
ober talijanov i da do naäih dojdeju morali Nej doma imali. Так как oroslani Srbi su Dunaja s oknami zapr i i poleg
au se pr^di vu dolinu spu^tili. Vu naäih . . . .  c . . . . . .  toga Bulgaria Dunaiu nikak v. ir^ivimiA,ni>jh io k;i i i.br. Taiüani M* st f{*k ttuslttno, Svi lunaki ki su L/oijdju niKakv* irgovmu

. .... , A i f  л .. Daj vec dóma bili, V boju vre od /ал/, |nemore 1,гаЬ. Bulgarski poslanik ininuCe
mislili, da naái su veC lak odnemogh, da Tretjeg saveznika, Nikai nesu v s t r a h u je dal piék vu N u -rb-konm kor
áé niti g^nuti neufaju. Talijani s velikorn Ci nej mi imeli. Niti'pred taljani. Dalje vu priioeu.
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manu jeden zapisnik, vu kojem Bulgaria 
zahtéva od Srbie, da za tri dane naj pos- 
pravi okne iz Dunaja i naj odpre ov put. 
Srbski odgovor na denes éekaju. Koji poz* 
naju srbskoga kormana svi lak veliju, da 
Srbia proli se bude poslavila ovi proSnji. 
Na ov naCin Bulgaria ultimátuma poSIe 
Srbiji. Bulgarski kormán i céla Bulgaria 
odluéila je, da svoje pravo s oruájem bude 
iskala, da nazat dobi sve onu, kaj su ji vu 
balkanskirn boju pokrali. Pokehdob pak 
Srbia nili éuti neée nikaj od toga, da bi 
Macedoniu nazat dala Bulgariji, poleg toga 
na Balkanu opet se Stuki i maSinpuSke bu- 
deju oglasile.

—  Skriti rusi vu Lub lin u . Как su
naSi regimenti vu Lublin ulazili, zapoved- 
nictvo odmah je pozvedilo, da vu varaSu 
puno ruskih soldatov se skrita. Potlam su 
patrole nekaj njih polovile. Kad pak se je 
slanovnikom na glas dalo, da svakoga na 
smrt odsudiju, koj skritoga rusa bude imel, 
joS dvajstiéetiri su se javili, med kojemi su 
sedem oficiri bili.

Zanemiti dogodjaj je jednoga unterofi 
cira posel. NaSi su véé peti dan bili vu 
Lublinu, pak itak za to jeden 159. regimenla 
unteroficir tak se je niirnu Spanciral po 
varaSu, как da niti od toga nikaj nebi znal, 
da je Lublin véé né ruski. Jeden magjarski 
Zandar ga je spazil i odmah ga je zastavil. 
Kad ga je popital, zakaj se je joä né javil, 
ovak je odgovoril :

— Znam, da je vu varaäu ostrak mag- 
jarska soldaöija i za jedno vuru se budem 
prijavil. samo predi od zaruénice se hoéem 
spriéati.

Zandar je rusa odmah od tiral i né 
se je imel véé vremena od zaruCnice s 
priéati.

—  R us ne dob i ja p a nsk u  m u n i- 
c iju . Japan je zadnje tijedne poCel rusom 
municiju voziti, jerbo Japan obeCal je ru 
som, da svoju nepotrébno municiju njim 
odpusti. Nekoji vlak je i doSel vu Russiju 
na klajeni s municijum, za nekoji dan pak 
veö nikaj. Rusi sad neznaju, kaj se je pri- 
petilo, da nemoreju vise municije dobiti. Vu 
Szentpétervaru tak misliju, da i Japan se 
na nekaj pripravla.

—  N azat m o ra ju  dati M acedo
niu. Vu Szofiji po minislarski konferenciji 
Radoszlavov minislerprezident pred novinari 
rekel je, da Bulgaria bez Macedonia nebude 
mirna nigdar. Ako lioéeju, da Bulgaria se 
potiSi, odmah moraju nazat dati posvojenu 
Macedoniu, koju je Bulgaria vu balkanskim 
boju s velikom krvjom zadobila i koju su 
potlam balkanski savezniki od Bulgarie 
vkraü.

—  R om an ia  i§la bude vu B essa - 
rab iu . Oponia zvane romanske novine pi- 
Seju, da Costenescu rornanski minister za 
nekoji dan propal bude, jerbo on je sam, 
koj sa rusima hoCe derZati i on je podjed- 
noma proli tomu bil, da Romania zavzeme 
Bessarabiu. Novine nadalje tak piSeju, da 
céla Romania zahtéva od kormana, da od
mah poSIe soldaöiju vu Bessarabiu, koju su 
rusi od Romanie zeli i posvojili. Romania 
nemore aiveti bez Bessarabie.

—  Bezi ta iijan  vu  T r ip o lis zu . U 
Tripolisza takvi glasi su doSli, da arabi véé 
pred Tripolis varaSom stojiju. Iz varaäa svi 
europeiski stanovniki pobegli su i Äuriju se 
ostaviti Afriku. Pokehdob pak na morju 
bojiju se od pod vodom plivajuöih ladjah, na trgovaCke ladje Stuke su nametali, da
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se braniti moreju. Minőéi tijeden arabi od 
Tripolisza devel kilomelrov dalko Zara zva* 
no mesto su zadobili i ovdi sve talijane 
poklali. Talijani véé strahoviten sgubiéek 
imaju vu Tripoliszu, kojega s gubili budo.

—  Boj m ed ta lijanom  i tu rc inom . 
Tribuna talijanske novine piSeju, da za ne 
koji dan talijani poruéiju bója turéinom. 
Talijani samo to éekaju, как se bude Srbia, 
Bulgaria i Gréka naravnala. Ako ovi mirni 
ostaneju, onda Talijanska nebude morala 
pomoé dali vu Dardanelle i tak na turs- 
kim frontu vekSo moé bude mogla skup 
nabrati.

Turéini pak opet komaj éekaju, da je- 
denput se zraéunali budeju з talijani, koji 
je véé vnogo lét smirum pehaju. Kaj túr
éin misli od talijanov vidi se stoga:

Turski sultan jako je betegen bil i je
den nemSki doktor ga je operéral. Kad je 
sultan odsdravil i nemSkoga proíessora dimo 
pustil, ovak mu je rekel :

— Poveéte vi svojemo cesaru, da turski 
sultan né je talijanski kralj !

—  Tretja  görzka bitka. Blizu tri 
tijedne je trajalo po drugi talijanski offen- 
zivi, doklam su talijani spotrte Serege opet 
skup spobrali i Imije spunili. Vu drugi of- 
íenzivi prék sto jezer soldata i to najbolSe 
regimente su sgubili. Sad opet su poéeli na 
naSe pozicije vdirati, odkud su véé luliku- 
put skervavum gl tvum mo:a!i pobeéti. Höffer 
general javi, da skorom tri tijedne su tali
jani mirni bili, sad su zapoéeli tretju tffen- 
zivu. Od Moníalcone na ishod, gde su véé 
tuliko krvi preljali, opet su pcéeli navaljati 
se na naSe pozicije. ViSe vur je trajala stra- 
hovitna borba. Talijani opet nezmerno Ijudst- 
va su alduvali, da vu naSe Sáncé vdereju, 
ali naSi vitézi opet su je nazat sbili i sve 
Sáncé obranili i zaderSali. Takodjer svelikom 
silóm su se navalili na görzki most. Pri 
Pevni doSli su do naSih Sancov, ali ovdi 
pak su je naSi s bombami pretirali. Straho 
viten sgubiéek su imali talijani. Pred na- 
Sémi Sanci rnrtev na mrtvim je le2al.

Dakle zapoéela se tretja oíTenziva s 
menjSom moéjom i slabeSemi regimenti. 
Isonzo front i doberdoi brég tak je stvrdo- 
vinami objaéeni, da talijani nigdar nebudo 
moguéni ovdi n.iSu liniju predrti i naSe 
pozicije zavzeti. Némamo nikakvoga straha. 
Tretja talijanska oflenziva opet tak bude 
vun spala, как je i prva i druga Opet daju 
nezmerno ljudstva sfondati bez toga, da bi 
kakov hasén imeli od toga. Mi véé znamo, 
kaj bude tretji ofíenzivi konec. NaSi slavni 
Seregi kervavu budeju sbili talijane i talijani 
opet budeju vidli, kakva je magjarska krv.

—  Rusi pustiju  polovlene s ta n o v - 
nike iz  Galicije. Ruske novine piSeju, da 
soldaéko zapovedniétvo odredilo je, da sve 
one, kője su iz Galicije vu Rusko odtirali, 
pustiju je dimo. Na hiljada i hiljada sla 
novnikov su vu Galiciji poloviii i sobom 
odvlekli. Как se vidi, neznaju kaj t njimi 
za éeti i zato je pustiju dimo. Dakle koji su 
tuliko preterpeli, opet budu nazat vu svoju 
domovinu, na svoje rodjeno mesto doSli.

Za íaboraba podia gotovl ka - 
veri!sa  napisom, takorijer i TABORS• 
K E  K A R T E  se  dobija kod F iséból 
FiliŐp (Sirausx Sándor) knjliarlcl. 
Ciena г к a veri — 2 fill. —  taborska  
к aria  — í  HU.

P e s m a i z
Ovo vám sad piéem ve vu ovom hipu.
Kad se blagoslavlja, Jézus v krusnem kipu.

Hvala dika budi Sakramentu svetom,
Mir blagoslov daj nam, svim na svetu ovom.

Vas vu domovini, nas vu tuznoj vojski,
Naj nas blagoslovi, JezuS sin boianski !

Denek je prelépi, velki svetek jako  
Svetom sakramentu, klanja se krséanstvo.

Ali ja  siromak, nesam vréden toga,
Kaj bi denes videl v sakramentu Boga.

Ali naj bu s Bogom, vidla su mi deca, 
Marogjena deca i tovarosica.

Draga то ja deca, mólite se Bogu.
Za те otca svoga, dók vám budem v boju.

Da bum mogel srecno zveráavati sluibu, 
Prisega те veze, póznám duinost moju.

Vojuvat za kralja, bran it domovinu 
Njegvo velicanstvo, Franc Jozefa prvog.

Koje se ve nosi v Sakramentu celo,
Po krscanskim svétu о presvéto télo!

Pred jim se klanjaju Decica i zene,
Jako slabi starci, starice nemocne.

0 ljubljeni Jézus, vcini те délnika 
Aldov svetih mesah! Daj mi blagoalova !

Da bum mogel biti i sve zadobiti,
Kaj se zadobiva, v sakra men ti sveti.

Jezero devetsto, őetirnajstog leta.
Meseca augustu, dvajsti strtog dneva.

Ostavil sam decu, i tovarosicu.
Célú domovinu i staru majéieu.

Bog zna al bum toga vréden ja  od Boga, 
Kaj bi videt mogel, jós poroda svoga.

Ako pak je meni ovo odredjeno,
Da véé videl nabum, svu decu rodjenu.

Onda dragi Jézus! Tebi se izruéam,
1 máj ka Marija Tej j e  preporuéam!

Angjel cuvar njihov éuvaj j e  i brani, 
Podanu i nőéi v saki potreboéi.

Otec Bog nebeski, Ti se skrbi za nje.
A ti sveti Joief, imaj brigu na nje!

Molim te i prosim, ve vu tugi ovi,
Posh blagoslova, Bog deéici m oji!

Blagoslovi mii и moju domovinu 
Mu tuvarosicu i moju deéicu.

Jezero devetsto, petnajstoga leta.
Ovo j e  spisano junjja tretjega.

Od otca spisani dalko v jednoj strani,
V lépőm Medjimurju deéici poslani.

Csehi a ka. Caaviek Pál.

Nekaj za kratek éaa.Stara baba: Otec duhovni, ja se budem odrela od svétske Ijepote i vu kloSter hoéem stupiti za opaticu. Morti bi mi hoteli biti na pomoé vu mojoj odluki?Plébános: S drage volje, ali vu klofitru je treba 10 jezer forinti poloftiti.Stara baba: >Desel jezer forinti I lm stemi penezi bi ja mogla i zamut iti.«



au vu arak spustili. Prve пегайке patrole krikom su se prebliíavali. Naäi su je pus ki B^du^rukuialT
vjatro ob äesti vuri su doflle vu varié tili na Cetiri sto korakov blizu. Skrite та- Bofa j e  pcnudil * I s  velkom viteitvom
i stém je VarSova nemcom vu ruke doéla. ämpuäke sboka su poCele na talijane pras- Austriji Magjarski. Tal ja па zbuhali.

Prék Visztula vode je Praga avani káli, takodjer i nádi baki su dober cilj
festung, ovdi su rusi jofl na jedno kratko imeli Strahovitno je bilo gledali, как su Ponudil j e  bója, Neverni talijani
vréme postali i poCeli su VarSovu bombar- talijani doli cureli. Odmah je brég pun bil Bar né imel zroka, Dugo
dirati. Dva dana su bombe vu varas létale. rortvib. I« slrvnoga brega tak su mrtvi se Sa nas zavajali.
Tretji dán nemei su prék vode vdrli i ruse doli koturali, как tikve. Niti jeden né je
i odovut dalje prefirali. PoCemäi od ovoga bh‘2e möge! dojti, как na dvé sto korakov, Stemsenamzahvalil Dugih deset mescov
dana je mir vu varaäu i nemei hitro bo- ali odonut je veö 2iv né doSel doli niti Na nasoj dobroti, Su nas vkanjuvali,
Ceju #sve popraviti, kaj su rusi spodrli i vu jeden. Svaka kuglja je trofila i koj je joä £ 0./? se Je vß{vf !  I  nevernot svoju
niätili. Najpredi nazat su sloíili telegram i 2iv oslal, preplaäeno je doli bejäal, doklam ^re tri estl e L ez a p0 aza 7 
telefon dróté. Prék Visztula vode moste *a je né kuglia dostigla. Salandra, Sonnina Gospodine Boze!
délaju i t. d. Doli ostajuCi opet su se poCeli skup- Nyegvi su ministri, Vu te se ufamo,

SoldaCki oficiri tak misliju, da nemei Ijati, to sve je bilo od naäih pozieijah lépő Ki su jako zato, Budi nam na pomoé
dalje budo za rusima iäli, jerbo njim je videti. Da se magjar vnisti. Kaj je obladamo\
cilj, da ruskoga Serega na dvoje pretrgneju. Med lern toga talijanski kanonéri opet Szentilona L  I lo n k a
N?mci sad vu jednim vremenu na severni su poCeli strahovitno na brég strélati. Kad -------
etrani idejű proti Ossoviec, od ju2ne strani su ätuki vtihnuli, peäicki su opet na Stur — Tri seregi n ap red u je ju  vu R us- 
od Cholma idejű proti Breszt Litovszku. mu iäli. Sad su malo spametneäe iäli. Pet kim. Pod Hiudenburgovu zapoved spadaju: 
Ruski oficiri sami veliju, da Mackensen lak j ävarmlimje na jedenput Jedna, od druge 1 Below general od Mitau ide na sever
moCooga áerega ima i tak spametno galna äestdeset korakov dalko. Opet su je naäi proti Riga lestungu i varaäu, koj je vu ovi 
vodi, da nebudo mogli proti njemu niti vu mirno puäöali na brég. Vréme jim jetakod* okolici naj vekäi.
Breszt Litovszku se dugó braniti. jer sluädo. Megla je nastala i deädj je po-j II. Scholtz general zavzel je Lomzu i

Novoja-Vremja пьке uovine piäeju, Cel cureli Dvésto korakov blizu su je pus-|od ovoga moCnoga festunga né daleko jako 
da Mackensen dvanajst vojnih zborov je tili i kad se je megla reziäla, poCele su 'je sbd ruse.
na skupljal i stém velikim äeregom se 2uri naäe maäinpuäke se glasiti. Baki su sporno HI. Med Narev i Bug vodami Gallvitz 
od Varäove proti Breszt-Litovszku Podjed* strélali, jedni pak pripravleno kameoje doli general napreduje i svelikom silóm tira 
uoma je zn hrblom rusom i nedopusti njim, su spuáéali. Romani né su mogli vu äanci ruse proti Breszt L'tovszku. 
da bi si mogli äerege vu red spraviti. Rusi ostati, neg sveseljom su vun poskakali i Ovi tri äeregi stojiju pod Hindenbur-
samo tuliko zastavlaju Mackensenovoga äe- ónak su hitali kamenje, jerbo né su tali- govum zapovedjom.
rega, da sve moste i äeljeznice spodereju jane tuliko cemli, da bi spuäkih bilo vréd-l Vu drugi Coport spadaju oni äeregi, 
za sobom, pule pak prekopaju. Rusi kud no na nje strélati. Naäi Männlichen puno koj m je L»pót bajorski herceg zapovednik. 
idejű sva sela spoÉgeju. bolje pokaju, как talijanske puno shbeäe Ovdi veö i naäi regimenti vojujeju, koji su

--------------  puäke. Med praskanjom strahovitno javkanje zadobih Ivangoroda. Pod zapovedjom Lipót
N a P fa u n  b re ^ n . 9e Cu,°- * barem 8a lalijanov pet put tuli* hereega dva äeregi vojujeju :

* ko bilo, как naäih, opet su divjo morali I Prvoga sam stari herceg vodi i on
Pfaun äpica 2700 metrov je visoka i pobeCti, koji su joä mogli i koji su vteg- je veö petdeset kilometrov dalko ostavil

célo leto obleCena je snegom. Odovud teóe nuli. Najmenje dvé jezero mrtvih i plezér* Varäovu i slavno se 2uri proti Breszt Li- 
naäa Drava, koja je ovdi samojeden mali, cov je ostalo na bregu. Kad su puäke pras- j tovsku.
ali jako bistri potoCec. Naäi deCki iz Alfölda, kati postale, na sve strani se je javkanje II Drugoga äerega Woyrsch general
koji su joä nigdar né brega vidli, dobro selCulo. P ezérani talijani milo su kriCali : vodi. Ov äereg neprestalno dalje i dalje pro-
Cutiju ovdi. Vaäno mesto je to i ravno za — О mio Dio ! О mio Dio ! (Pomori mi ganja pred sobom ruse i dalko je doäel od 
to su talijani ovdi ételi prék vu monarc- Bo2e ! Pomorimi Bo2e !) Visztula vode.
hiu vdrti. Kak dobro srdee imaju naäi baki, vidi Tretji Coport je on, kojega Mackensen

Juliuäa 8-ga naäe patrole spazile su se stoga. Jeden c ;gan je Siel doli sterliti, general vodi, Mackensen je pri Gorlici pred- 
tri talijanske bataljune. Iz toga su odmah jednoga äepavoga talijana, koj se je fcuril ral ruskoga centruma i pod njegvom zapo- 
naäi znali, da talijani pripravlaju se. Tali- doli iz brega. Jeden baka skoCi к ciganu i vedjom dva veliki äeregi vojujeju. Jednoga 
janske Imije vu zraku osemsto nr.etrov su prime ga za puäku. József Ferdinand nadhereeg, drugoga pak
dalko bile. Céli dan su talijani sim, tarn — Daj mu mira, cigan ! Vidiä da je Böhm Ermolli vodi.
skakali, videti je bilo taki, da se na äturmu plezérani i viäe ram nemore na ákodu biti. Ovi tri Copori skup vojujeju. Так ve- 
spravlaju. Dakle talijani opet ápotno su bili bili likoga äerega joä vu nili jednim boju né

Kak se je zoriti poCelo, pokanje se je i viäe né su ufali na ov brég äturmu de- svét videl. Tiraju, teäöiju ruse i za kratko
zaCulo, как da bi grmelo. Dva talijanski lati. Naäi baki po bitki veselo su se zabav- vréme Culi budemo, da i Breszl-Litovsk je
Stuki su se sglasili. To je bil poCetek. Pet- Ijali, jerbo s med njih je samo jeden doli propnl.
najst centimeterne ärapnelle i granatline su opal i to зато  sbog toga, jerbo su jedni Rusi, doklam su po Rusko-Polskim ho-
poCeli talijani proti nam spuäCati. Kvara su né mogli slerpeli vu äanci, neg su vun dili, sve su poZgali i sve su vuniätili. Sad
jako malo napravili ätuki, jerbo kuglje svek- sposkakali i tak su lalijanom na cilj doäli. i kad po ruski zemlji hodiju, svemo mir daju. 
Sinoma dalko odzaja za nami su curele i Так trajaju bitke sve posud na tali- 1 stoga se vidi opet, как rusi ätimaju 
tarn eksplodéraJe. janski granici. onoga naroda, koj pod rusko cesarstvu
I V jutro ob äesti vuri talijani poCeli su --------------  spada.

i  puákih strélati. Neprijateljske maäinpuäke „  ,  v n v n r A i )  — Francuzka p o m o £  Srbiji. Iz
eprestalno su praskale. Strahovitno vnogo JJIU V U fjA . Szalonika javiju, da mmuCi petek opet su

“ umcije su pofraCkali bez svakoga hasna. dvé francuzke ladje doäle vu tamoänje pos-
Naá. bak. m.rnu su leáali za peéinami i N e v e m i  t n l i f i n i .  tajaliäCe, na koj.h je osem aeroplanov i
samo negdi, negda se je puäka sproiila, • vnogo munieije bilo. Takodjer na ladii su
da pokaäeju talijanom, как treba ciijati i da у е<$ nam hude leto Nebojmo se nikaj, • petnajst zrakoplivci bili, koji vu srbsku
8U * 'v:- Meseca angusta, sluibu butin stupili. Aeroplane i zrakopllv- 

Po Casu vtihnuli su ätuki, jerbo su Da je v boj odiilo I  proti taljanu ce 8ll odmah na Z0Sebnim vlaku Droti N.su 
talijani mialili, da su naSe veC dosta sde- Vnozma /onaka. On nas vre objac. odpe|jalj GrCkl korman né Je dopUstll da
lall . poCeli su se pripravlati na eiurmu. Nesmo to misW,  s„  prék GrCke, kakti neutralne aemlje vo’ziiu 
Guäte Сороге b. o |e videti, как se vu ävarm Niti pak senjali, Kakvi su taljani, munsc ju i ^troäk'’. srbom.
linije spravlaju. Naäi su jako visoku bili Kajjihvtem m esecu Ve pak idu na nje — Boj m ed S rbiom  j B u lgariom
ober talijanov i da do naäih dojdeju morali Nej doma imali. Так как oroslani Srbi su Dnnaja s oknami zapriii poleg

Z I  Pmir ieU b í u v r i S S  ™  si ^  '>. 5W / » « «  «  »  ‘ ° Sa B" !̂ rif  U" - " ‘ - b k v , . '  irgovinu
•ГГ !"  . b f f , ° ,  Tal'lanl au Daj ver dóma ЫН, V boju vre od /ап/, "emore "rati. Bulgarski poslanik minuCe

mialili, da гыы su veC tak odnemogh, da Tretjeg saveznika, Nikaj nesu v strähn ,dal5e je d,il prék vu N ~u «rb^kotnu kor-
se niti g°nuti neu faj u. Talijani s velikom Ci nej mi imeli. Niti pred taljani. Dalje vu priioeu.

Csáktornya, 1915. augustuäa 15-ga._______________ _̂_____ »MEDJIMURJE«___________________________ _ _ _ ____________ kroj 33



MEDJIMURJE broj. 33.

manu jeden zapisnik, vu kojem Bulgaria 
zahtéva od Srbie, da za tri dane naj pos- 
pravi okne iz Dunaja i naj odpre ov put. 
Srbski odgovor na denes Cekaju. Koji poz- 
naju srbskoga kormana svi lak veliju, da 
Srbia proli se bude postavila ovi proSnji. 
Na ov naCin Bulgaria ultimátuma poSle 
Srbiji. Bulgarski kormán i céla Bulgaria 
odluöila je, da svoje pravo s orugjem bude 
iskala, da nazat dobi sve onu, kaj su ji vu 
balkanskim boju pokrali. Pokehdob pak 
Srbia niti Cuti neCe nikaj od toga, da bi 
Macedoniu nazat dala Bulgariji, poleg toga 
na Baikanu opet se Stuki i maSinpuSke bu- 
deju oglasile.

—  Skriti rusi vu  L u b lin u . Как su
naSi regimenti vu Lublin ulazili, zapoved- 
nictvo odmah je pozvedilo, da vu varaSu 
puno ruskih soldatov se skrita. Potlam su 
patrole nekaj njih polovile. Kad pak se je 
stanovnikom na glas dalo, da svakoga na 
smrt odsudiju, koj skritoga rusa bude imel, 
joS dvajstiCetiri su se javili, med kojemi su 
sedem oficiri bili.

Zanemiti dogodjaj je jednoga unterofi 
cira posel. NaSi su veC peti dan bili vu 
Lublinu, pak itak za to jeden 159. regimenta 
unteroíicir tak se je mirnu Spanciral po 
varaSu, как da niti od toga nikaj nebi znal, 
da je Lublin veC пб ruski. Jeden magjarski 
gandar ga je spazil i odmah ga je zastavil. 
Kad ga je popital, zakaj se je joä né javil, 
ovak je odgovoril :

— Znam, da je vu varaSu oslrak-mag- 
jarska soldaCija i za jedno vuru se budem 
prijavil, samo predi od zaruönice se hoCem 
spriCati.

Zandar je rusa odmah od tiral i né 
se je imel veC vremena od zaruönice s 
priCati.

—  R us ne dob i ja p a n sk u  m u n i- 
c iju . Japan je zadnje tijedne poCel rusom 
municiju voziti, jerbo Japan obeéal je ru 
som, da svo|U nepotrébno municiju njim 
odpusti. Nekoji vlak je i doäel vu Russiju 
na klajeni s municijum, za nekoji dan pak 
veC nikaj. Rusi sad neznaju, kaj se je pri- 
petilo, da nemoreju vise municije dobiti. Vu 
Szentpétervaru tak misliju, da i Japan se 
na uekaj pripravla.

—  N azat m o ra ju  dati M acedo
n iu . Vu Szofiji po ministarski konterenciji 
Radoszlavov ministerprezident pred novinari 
rekel je, da Bulgaria bez Macedonia nebude 
mirna nigdar. Ako hoCeju, da Bulgaria se 
potiäi, odmah moraju nazat dati posvojenu 
Macedoniu, koju je Bulgaria vu balkanskim 
boju s velikom krvjom zadobila i koju su 
potlam balkanski savezniki od Bulgarie 
vkrali.

—  R om ania  i§la bude vu B essa - 
rab iu . Oponia zvane romanske novine pi- 
äeju, da Costenescu rornanski minister za 
nekoji dan propal bude, jerbo on je sam, 
koj sa rusima hoCe dergati i on je podjed* 
noma proti tomu bil, da Romania zavzeme 
Bessarabiu. Novine nadalje tak piSeju, da 
céla Romania zahtéva od kormana, da od* 
mah poSle soldaCiju vu Bessarabiu, koju su 
rusi od Romanie zeli i posvojili. Romania 
nemore giveti bez Bessarabie.

—  Bezi ta iijan  vu  T r ip o lis zu . Iz 
Tripolisza takvi glasi su doSli, da arabi veC 
pred Tripolis varasom stojiju. Iz varaSa svi 
europeiski stanovniki pobegli su i guriju se 
ostaviti Afriku. Pokehdob pak na morju 
bojiju se od pod vodom plivajuöih ladjah, na trgovaCke ladje Stuke su nametali, da
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se braniti moreju. MinuCi tijeden arabi od 
Tripolisza devet kilometrov dalko Zara zva* 
no mesto su zadobili i ovdi sve talijane 
poklali. Talijani véé strahoviten sgubiCek 
imaju vu Tripoliszu, kojega s gubili budo.

—  Boj m ed ta lijanom  i tu rc in om . 
Tribuna talijanske novine piSeju, da za ne
koji dan talijani poruCiju boja turöinom. 
Talijani samo to Cekaju, как se bude Srbia, 
Bulgaria i GrCka naravnala. Ako ovi mirni 
ostaneju, onda Talijanska nebude morala 
pomoC dali vu Dardanelle i tak na turs- 
kim frontu vekSo moC bude mogla skup 
nabrati.

TurCini pak opet komaj Cekaju, da je* 
denput se zraCunali budeju з talijani, koji 
je veC vnogo lét smirum pehaju. Kaj túr
éin misli od talijanov vidi se stoga:

Turski sultan jako je betegen bil i je
den nemSki doktor ga je operéral. Kad je 
sultan odsdravil i nemSkoga protessora dimo 
pustil, ovak mu je rekel :

— PoveCte vi svojemo cesaru, da turski 
sultan né je talijanski kralj !

—  Tretja  görzka bitka. Blizu tri 
tijedne je trajalo po drugi talijanski offen- 
zivi, doklam su talijani spolrte Serege opet 
skup spobrali i linije spunili. Vu drugi of- 
íenzivi prék sto jezer soldala i to najbolSe 
regimente su sgubili. Sad opet su poCeli na 
naSe pozicije vdirati, odkud su veC luliku- 
put skervavum glavum mo:ali pobeCti. Höffer 
general javi, da skorom tri tijedne su tali
jani mirni bili, sad su zapoCeli tretju tffen- 
zivu. Od Monfalcone na iahod, gde su veC 
tuliko krvi preljali, opet su pcCeli navaljali 
se na naSe pozicije. ViSe vur je Irajala stra- 
hovitna borba. Talijani opet nezmerno ljudst* 
va su alduvali, da vu naSe Sance vdereju, 
ali naSi vitézi opet su je nazat sbili i sve 
Sance obrauili i zadergali. Takodjer svelikom 
silóm su se navalili na görzki most. Pri 
Pevni doSli su do naSih Sancov, ali ovdi 
pak su je naSi s bombami pretirali. Straho 
viten sgubiCek su imali talijani. Pred na* 
Semi Sanci mrlev na mrtvim je legal.

Dakle zapoCela se tretja offenziva s 
menjSom moöjorn i slabeSemi regimenti. 
Isonzo front i doberdoi brég tak je stvrdo 
vinami objaCeni, da talijani nigdar nebudo 
moguCni ovdi naSu liniju predrli i naSe 
pozicije zavzeti. Némamo nikakvoga straha. 
Tretja talijanska oflenziva opet tak bude 
vun spala, как je i prva i druga Opet daju 
nezmerno ljudstva sfondati bez toga, da bi 
kakov hasén imeli od toga. Mi veC znamo, 
kaj bude tretji offenzivi konec. NaSi slavni 
Seregi kervavu budeju sbili talijane i talijani 
opet budeju vidli, kakva je magjarska krv.

—  Rusi pustiju  polovlene s ta n o v - 
nike iz  Galicije. Ruske novine piäeju, da 
soIdaCko zapovedniCtvo odredilo je, da sve 
one, kője su iz Galicije vu Rusko odlirali, 
pustiju je dimo. Na hiljada i hiljada sla 
novnikov su vu Galiciji polovili i sobom 
odvlekli. Kak se vidi, neznaju kaj s njimi 
za Ceti i zato je pustiju dimo. Dakle koji su 
tuliko preterpeli, opet budu nazat vu svoju 
domovinu, na svoje rodjeno mesto doSli.

Za tabor aha род tu gotovl ha- 
v e ri!sa napisom, tnkorljeri TABORS» 
K E  K A R T E  ae dobija hod FJachel 
FfíiŐp (Strnusx Sándor) hnjiiarici. 
Ciena t havert — 2 ПИ* —  tábora ha 
harta  — í  Hit,

P esm a iz  vofske.
Ovo vám sad pisem ve vu ovom hipu.
Kad se blagoslavlja, Jézus v krusnem kipu.

livala dika budi Sukramentu svetom,
Mir blagoslov daj nam, svim na svetu ovom.

Vas vu domovini, nas vu tuznoj vojski,
Naj nas blagoslovi, JezuS sin boiunski!

Denek je prelépi, vei ki svetek jako 
Svetom sakramentu, klanja se krséanstvo.

Ali ja  siromak, nesam vréden toga,
Kaj bi denes videl v sakramentu Boga.

Ali naj bu s Bogom, vidla su mi deca, 
Marogjena deca i tovarosica.

Draga moja deca, molite se Bogu.
Za me otca svoga, dók vám budem v boju.

Da bum mogel srecno zverSavati sluzbu, 
Prisega me veze, póznám duinost moju.

Vojuvat za kralja, bran it domovinu 
Njegvo velicanstvo, Franc Jozeta prvog.

Koje se ve nosi v Sakramentu celo,
Po krscanskim svétu о presvéto télol

Pred jim se klanjaju Deéica i zene,
Jako slabi starci, starice nemocne.

0 ljubljeni Jézus, vcini те délnika 
Aldov svetih те sah ! Daj mi blagoalova !

Da bum mogel biti i sve zadobiti,
Kaj se zadobiva, v sakramenti sveti.

Jezero devetsto, cetirnajstog leta.
Meseca augustu, dvajsti strtog dneva.

Ostavil sam decu, i tovarosicu.
Célú domovinu i star и majéieu.

Bog zna al bum toga vréden ja  od Boga, 
Kaj bi videt mogel, jós poroda svoga.

Ako pak je meni ovo odredjeno,
Da vec videl nabum, svu decu roéjjenu.

Onda dragi Jézus! Tebi se izruéam,
1 máj ka Marija Tej j e  preporucam!

Angjel cuvar njihov őuvaj j e  i brani, 
Podanu i nőéi v saki potreboci.

Otec Bog nebeski, Ti se skrbi za nje.
A ti sveti Joief’ imaj brigu na nje!

Molim te i prosim, re vu tugi ovi,
Posh blagoslova, Bog deóici moji!

Blagoslovi milu moju domovinu 
Mu tuvarosicu i moju deéicu.

Jezero devetsto, petnajstoga leta.
Ovo je  spisano junija tretjega.

Od otca spisani dalko v jednqj strani,
V lépőm Medjimurju deóici poslani.

Cseh laka. CaavJek Fái.

Nekaj za kratek 5aa.Stara baba: Otec duhovni, ja se budem odrela od svétske Ijepote i vu kloSter hoCem stupiti za opaticu. Morti Ы mi boteli biti na pomoC vu mojoj odluki?Plébános: S drage volje, ali vu klofilru je treba 10 jezer forinti pologiti.Stara baba: »Desei jezer forinti ( lm stemi penezi bi ja mogla i zamut Ili.«
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tu vu zrak spustili. Prve nemdke patrole 
vjatro ob desti vuri su dodle vu varad 
i stém je VarSova nerncom vu ruke dodla.

Prék Visztula vode je Praga zvani 
festung, ovdi su rusi jofl na jedno kratko 
vréme postali i poCeli su Vardovu bombar* 
dirati. Dva dana su bombe vu varad létale. 
Tretji dan nemei su prék vode vdrli i ruse 
i odovut dalje pretirali. PoCemdi od ovoga 
dana je mir vu varadu i nemei hitro bo- 
Ceju sve popraviti, kaj su rusi spodrli i vu 
nidtili. Najpredi nazat su sloZili telegram i 
telefon dróté. Prék Visztula vode moste 
délaju i t. d.

SoldaCki oficiri tak misliju, da nemei 
dalje budo za rusima iäli, jerbo njim je 
eilj, da ruskoga derega na dvoje pretrgneju. 
Nfmci sad vu jednim vremenu na severni 
etrani idejű proti Ossoviec, od juZne strani 
od Cholma idejű proti Breszt Litovszku. 
Ruski oficiri sami veliju, da Mackensen lak 
moCooga derega ima i tak spametno ga 
vodi, da nebudo mogli proti njemu niti vu 
Breszt Litovszku se dugo braniti.

Novoja-Vremja гизке novine pideju, 
da Mackensen dvanajst vojnih zborov je 
na skupljal i stém velikim deregom se Zuri 
od Vardove proti Breszt-Litovszku Podjed- 
ooma je za hrbfom rusom i nedopusti njim, 
da bi si mogli derege vu red spraviti. Rusi 
samo tuliko zastavlaju Mackensenovoga de
rega, da sve moste i Zeljeznice spodereju 
za sobom, pute pak prekopaju. Rusi kud 
idejű sva sela spoZgeju.

Na Pfaun brego.
Pfaun dpica 2700 metruv je visoka i 

célo leto obleCena je snegom. Odovud teCe 
nada Drava, koja je ovdi samo jeden mali, 
ali jako bistri potoóec. Nadi deCki iz Alfölda, 
koji su jód nigdar né brega vidli, dobro se 
éutiju ovdi. VaZno mesto je to i ravno za 
to su talijani ovdi dteli prék vu monarc- 
hiu vdrti.

Juliuda 8-ga nade patrole spazile su 
tri talijanske bataljune. Iz toga su odmah 
nadi znali, da talijani pripravlaju se. Tali
janske Imije vu zraku osemsto nr.etrov su 
dalko bile. Céli dan su tafijani sim, tarn 
skakali, videti je bilo taki, da se na dturmu 
spravlaju.

Kak se je zoriti poCelo, pokanje se je 
xaóulo, как da bi grmélo. Dva talijanski 
dtuki su se sglasili. To je bil poCetek. Pet- 
najst centimeterne drapnelle i granatline su 
poCeli talijani proli nam spuSCati. Kvara su 
jako malo napravjli dtuki, jerbo kuglje svek- 
dinoma dalko odzaja za nami su curele i 
tarn eksplodérale
i V jutro ob desli vuri talijani poCeli su 
z pudkih strélati. Neprijateljske madinpudke 

neprestalno su praskale. Strahovitno vnogo municije su pofraCkali bez svakoga hasna. 
Nádi baki mirnu su leZali za peCinami i 
samo negdi, negda se je pudka sproZiln, 
da pokaZeju talijanom, как treba ciljati i da 
au Zivi.

Po Casu vtihnuli su dtuki, jerbo su 
talijani mislili, da su nade veC dosta sde- 
lali i poCeli su se pripravlati na dturmu. 
Gudte Сороге büo je videti, как se vu dvarm 
linije spravlaju. Nádi su jako visoku bili 
ober talijanov i da do nadth dojdeju morali 
su se pr̂ di vu dolinu spustili. Vu nadih 
daneih mir je bil i sve tiho. Talijani su 
mislili, da nadi su veC tak odnemogli, da 
se niti ĝ nuti neufaju. Talijani s velikorn

krikom su se prebliZavali. Nadi su je pus 
tili na Cctiri sto korakov blizu. Skrite ma- 
dinpudke sboka su poCele na talijane pras- 
kati, takodjer i nadi baki su dober cilj 
imeli Strahovitno je bilo gledati, как su 
talijani doli cureli. Odmah je brég pun bil 
mrtvih. Iz strvnoga brega tak su mrtvi se 
doli koturali, как tikve. Niti jeden né je 
büZe möge! dojti, как na dvé sto korakov, 
ali odonut je veC Ziv né dodel doli niti 
jeden. Svaka kuglja je trofila i koj je jod 
2iv ostal, prepladeno je doli bejdal, doklam 
ga je né kuglja dostigla.

Doli ostajuCi opet su se poCeli skup- 
Ijati, to sve je bilo od nadih pozieijah lépő 
videti.

Med lern toga talijanski kanonéri opet 
su poCeli strahovitno na brég strélati. Kad 
su dtuki vtihnuli, pediCki su opet na Stur 
mu idli. Sad su malo spametnede idli. Pet 
ävarmlimje na jedenput Jedna, od druge 
na destdeset korakov dalko. Opet su je nadi 
mirno puSCali na brég. Vréme jim je takod
jer sluZdo. Megla je nnstala i deZdj je po- 
Cel cureti Dvéáto korakov blizu su je pus- 
tili i kad se je megla rezidla, poCele su 
nade madinpudke se glasiti. Baki su sporno 
strélali, jedni pak pripravleno kameoje doli 
su spudCali. Romani né su mogli vu danci 
ostati, neg sveseljom su vun poskakali i 
ónak su hitali kamenje, jerbo né su tali 
jane tuliko cemli, da bi spudkih bilo vréd- 
no na nje strélati. Nadi Mannlicheri puno 
bolje pokaju, как talijanske puno slabede 
pudke. Med praskanjom strahovitno javkanje 
se Culo. I barem ga talijanov pet put tuli
ko bilo, как nadih, opet su divjo morali 
pobeCti, koji su jod mogli i koji su vteg- 
nuli. Najrnenje dvé jezero mrtvih i plezér- 
cov je ostalo na bregu. Kad su pudke pras- 
kati postale. na sve strani se je iavkanje 
Culo. Plezörani talijani milo su kriCali :

— О mio Dio ! О mio Dio ! (Pomori mi 
BoZe ! Pomorimi BoZe !)

Kak dobro srdee imaju nadi baki, vidi; 
se stoga. Jeden C'gan je dtel doli slerliti. 
jednoga depavoga talijana, koj se je Zuril 
doli iz brega. Jeden baka skoCi к ciganu i 
prime ga za pudku.

— Daj mu mira, cigan ! Vidis da je 
plezérani i vide nam nemore na dkodu biti.

Dak'.e talijani opet dpotno su biti bili 
i vide né su ufali na ov brég dturmu de- 
lati. Nadi baki po bitki veselo su se zabav- 
Ijali. jerbo s med njih je samo jeden doli 
opal i to samo sbog toga, jerbo su jedni 
né mogli slerpeti vu danci, neg su vun 
sposkakali i tak su talijanom na cilj dodli.

Так trajaju bitke sve posud na tali
janski granici.

—  Tri seregi nap re d u je ju  vu R u s - 
kim. Pod Hiudenburgovu zapoved spadaju:

I Below general od Mitau ide na sever 
proti Riga testungu i varadu, koj je vu ovi 
okolici naj vekdi.

II. Scholtz general zavzel je Lomzu i 
od ovoga inoCnoga festunga né daleko jako 
je sbil ruse.

III. Med Narev i Bug vodami Gallvitz 
general napreduje i svelikom silóm tira 
ruse proti Breszt-L'tovszku.

Ovi tri deregi stojiju pod Hindenbur- 
govorn zapovedjom.

Vu drugi Coport spadaju oni deregi, 
koj m je L'pót bajorski herceg zapovednik. 
Ovdi veC i nadi regimenti vojujeju, koii su 
zadobih Ivangoroda. Pod zapovedjom Lipót 
hereega dva deregi vojujeju :

I Prvoga sam stari herceg vodi i on 
je veC petdeset kilometrov dalko oslavil 
Vardovu i slavno se Zuri proti Breszt Li- 
tovsku.

II Drugoga derega Woyrsch general 
vodi. Ov dereg neprestalno dalje i dalje pro- 
ganja pred sobom ruse i dalko je dodel od 
Visztula vode.

Tretji Coport je on, kojega Mackensen 
general vodi, Mackensen je pri Gorlici pred- 
ral ruskoga centruma i pod njegvom zapo
vedjom dva veliki deregi vojujeju. Jednoga 
József Ferdinand nadhereeg, drugoga pak 
Böhm Ermolli vodi.

Ovi tri Copori skup vojujeju. Так ve- 
likoga derega joä vu niti jednim boju né 
svét videl. Tiraju, tedCiju ruse i za kratko 
vréme Culi budeino, da i Breszl-Litovsk je 
propal.

Rusi, dokiam su po Rusko-Polskim ho- 
dili, sve su poZgali i sve su vunidtili. Sad 
kad po ruski zemlji hodiju, svemo mir daju.
I stoga se vidi opet, как rusi dtimaju 
onoga naroda, koj pod rusko cesarstvu 
spada.

—  F rancuzka  p o m oc  S rb iji. Iz
Szalonika javiju, da minuCi petek opet su 
dvé francuzke ladje dodle vu tamodnje pos- 
tajalidCe, na kojih je osem aeroplanov i 
vnogo municije bilo. Takodjer na ladu su 
i petnajst zrakoplivci bili, koji vu srbsku 
stuZbu budu stupili. Aeroplane i zrakopliv- 
ce su odmah na zosebnim vlaku proti Nisu 
odpeljali. GrCki kormán né je dopustil, da 
prék GrCke, kakli neutralne zemlje voziiu 
munie ju i t̂rodka srbom.

—  Boj m ed S rb io m  i B u lg ariom . 
Srbi su Dunaja s oknami zaprli i poleg 
toga Bulgaria p> Dunaju nikakvn trgovinu 
nemore tirati. Bulgarski poslanik minuCe 
dane je d.<l piék vu N ~u -rb-komu kor-



manu jeden zapisnik, vu kojem Bulgaria 
zahtéva od Srbie, da za tri dane naj pos- 
pravi okne iz Dunaja i naj odpre ov put. 
Srbski odgovor na denes Cekaju. Koji poz* 
naju srbskoga kormana svi tak veliju, da 
Srbia proli se bude postavila ovi proSnji. 
Na cv naCin Bulgaria ultimátuma poSle 
Srbiji. Bulgarski kormán i céla Bulgaria 
odluCila je, da svoje pravo s oruijem bude 
iskala, da nazat dobi sve onu, kaj su ji vu 
balkanskim boju pokrali. Pokehdob pak 
Srbia niti Cuti neCe nikaj od toga, da bi 
Macedoniu nazat dala Bulgariji, poleg toga 
na Balkanu opet se Stuki i maSinpuSke bu 
deju oglasile.

—  Skriti rus i vu  L u b lin u . Как su
naSi regimenti vu Lublin ulazili, zapoved- 
nictvo odmah je pozvedilo, da vu varaSu 
puno ruskih soldatov se skrita. Potlam su 
patrole nekaj njih polovile. Kad pak se je 
slanovnikom na glas dalo, da svakoga na 
smrt odsudiju, koj skritoga rusa bude imel, 
joS dvajstiCetiri su se javili, med kojemi su 
sedem oficiri bili.

Zanemiti dogodjaj je jednoga unterofi 
cira posel. NaSi su veC peti dan bili vu 
Lublinu, pak itak za to jeden 159. regimenta 
unteroficir tak se je mirnu Spanciral po 
varaSu, как da niti od toga nikaj nebi znal, 
da je Lublin veC né ruski. Jeden magjarski 
bandar ga je spazil i odmah ga je zastavil. 
Kad ga je popital, zakaj se je joS né javil, 
ovak je odgovoril :

— Znam, da je vu varaSu ostrak mag- 
jarska soldaCija i za jedno vuru se budem 
prijavil, samo predi od zaruCnice se hoCem 
spriCati.

Zandar je rusa odmah od tiral i né 
se je imel veC vremena od zaruCnice s 
priCati.

—  R us ne dob i ja p a n s k u  m u n i- 
c iju . Japan je zadnje tijedne poöel rusom 
municiju voziti, jerbo Japan obeCal je ru 
som, da svoju nepotrébno municiju njim 
odpusti. Nekoji vlak je i doäel vu Russiju 
na klajeni s municijum, za nekoji dan pak 
veC nikaj. Rusi sad neznaju, kaj se je pri- 
petilo, da nemoreju vise municije dobiti. Vu 
Szentpétervaru tak misliju, da i Japan se 
na uekaj pripravla.

—  N azat m o ra ju  d ati M acedo
n iu . Vu Szofiji po ministarski konlerenciji 
Radoszlavov ministerprezident pred novinari 
rekel je, da Bulgaria bez Macedonia nebude 
mirna nigdar. Ako hoCeju, da Bulgaria se 
potiäi, odmah moraju nazat dati posvojenu 
Macedoniu, koju je Bulgaria vu balkanskim 
boju s velikom krvjom zadobila i koju su 
potlam balkanski savezniki od Bulgarie 
vkrali.

—  R om ania  i§la bude vu B essa - 
rab iu . Oponia zvane romanske novine pi
äeju, da Costenescu romanski minister za 
nekoji dan propal bude, jerbo on je sam, 
koj sa rusima hoCe deräati i on je podjed- 
noma proli tomu bil, da Romania zavzeme 
Bessarabiu. Novine nadalje tak piäeju, da 
céla Romania zahtéva od kormana, da od
mah poäle soldaCiju vu Bessarabiu, koju su 
rusi od Romanie zeli i posvojili. Romania 
nemore 2iveti bez Bessarabie.

—  Bezi ta iijan  vu  T r ip o lis zu . Iz 
Tripolisza takvi glasi su doSli, da arabi veC 
pred Tripolis varaSom stojiju. Iz varaäa svi 
europeiski stanovniki pobegli su i Zuriju se 
ostaviti Afriku. Pokehdob pak na morju 
bojiju se od pod vodom plivajuCih ladjah, 
na trgovaCke ladje Stuke su nametali, da
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se braniti moreju. MinuCi lijeden arabi od 
Tripolisza devet kilometrov dalko Zara zva* 
no mesto su zadobili i ovdi sve talijane 
poklali. Talijani veC strahoviten sgubiCek 
imaju vu Tripoliszu, kojega s gubili budo.

—  Boj m ed ta lijanom  i tu rc inom . 
Tribuna talijanske novine piäeju, da za ne
koji dan talijani poruCiju boja turcinom. 
Talijani samo to Cekaju, как se bude Srbia, 
Bulgaria i GrCka naravnala. Ako ovi mirni 
ostaneju, onda Talijanska nebude morala 
pomoC dati vu Dardanelle i tak na turs- 
kirn frontu vekäo moC bude mogla skup 
nabrati.

TurCini pak opet komaj Cekaju, da je* 
denput se zraCunali budeju з talijani, koji 
je veC vnogo lét smirum pehaju. Kaj lur* 
Cin misli od talijanov vidi se stoga:

Turski sultan jako je beteien bil i je
den nemäki doktor ga je operéral. Kad je 
sultan odsdravil i nemäkoga protessora dimo 
pustil, ovak mu je rekel :

— PoveCte vi svojemo cesaru, da turski 
sultan né je talijanski kralj !

—  Tretja  görzka bitka. Blizu tri 
tijedne je trajalo po drugi talijanski offen- 
zivi, doklam su talijani spotrle Serege opet 
skup spobrali i linije spunili. Vu drugi of- 
fenzivi prék sto jezer soldata i to najbolSe 
regimente su sgubili. Sad opet su poCeli na 
naäe pozieije vdirati, oiikud su veC lubku- 
put skervavum glavum mo:ali pobeCti. Höffer 
general javi, da skorom tri tijedne su tali
jani mirni bili, sad su zapoCeli tretju tffen- 
zivu. Od Monfalcone na ishod, gde su veC 
tuliko krvi preljali, opet su pcCeli navaljati 
se na naSe pozieije. ViSe vur je trajala stra- 
hovitna borba. Talijani opet nezmerno Ijudst- 
va su alduvali, da vu naSe Sance vdereju, 
ali naSi vitézi opet su je nazat sbili i sve 
Sance obranili i zaderSali. Takodjer svelikom 
silóm su se navalili na görzki most. Pri 
Pevni doSli su do naSih Sancov, ali ovdi 
pak su je naSi s bombami pretirali. Straho 
viten sgubiCek su imali talijani. Pred na* 
Semi Sanci mrtev na mrtvim je leial.

Dakle zapoCela se tretja offenziva s 
menjSom moCjorn i slabeSemi regimenti. 
Isonzo front i doberdoi brég tak je stvrdo- 
vinami objaCeni, da talijani nigdar nebudo 
moguCni ovdi naSu liniju predrti i naSe 
pozieije zavzeti. Némamo nikakvoga straha. 
Tretja talijanska offenziva opet tak bude 
vun spala, как je i prva i druga Opet daju 
nezmerno ljudstva siondati bez toga, da bi 
kakov hasén imeli od toga. Mi veC znamo, 
kaj bude tretji offenzivi konec. NaSi slavni 
Seregi kervavu budeju sbili talijane i talijani 
opet budeju vidli, kakva je magjarska krv.

—  Rusi pustiju  polovlene s ta n o v - 
nike iz Galicije. Ruske novine piSeju, da 
soldaCko zapovedniCtvo odredilo je, da sve 
one, kője su iz Galicije vu Rusko odtirali, 
pustiju je dimo. Na hiljada i hiljada sta 
novnikov su vu Galiciji polovili i sobom 
odvlekli. Kak se vidi, neznaju kaj s njimi 
za Ceti i za to je pustiju dimo. Dakle koji su 
tuliko preterpeli, opet budu nazat vu svoju 
domovinu, na svoje rodjeno mesto doSli.

Za taboraku poStu gotovl ku -  
vcrtlaa пар/som , takodjer I TABORS- 
K E  K A R T E  se  dobija kod Flacbel 
Fül6p (S trau sя Sándor) knjlinrlct. 
Ciena г kn vert — 2 IUI. —  taboraku 
kurta  — 1 ПП.
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P esam  ix
Ovo vam sad pisem ve vu ovom hipu.
Kad se blagoslavlja, Jézus v krusnem kipu.

Ilvala dika budi Sakramentu svetom,
Mir blagoslov daj nam, svim na svetu ovom.

Vas vu domovini, nas vu tuznoj vojski,
Naj nas blagoslovi, Jézus sin boianski!

Denek je prelépi, vei ki svetek jako 
Svetom sakramentu, kianja se krséanstvo.

Ali ja  siromak, nesam vréden toga,
Kaj bi denes videl v sakramentu Boga.

Ali naj bu s Bogom, vidla su mi deca, 
Marogjena deca i tovarosica.

Draga moja deca, molite se Bogu.
Za me otca svoga, dók vam budem v boju.

Da bum mogel sreőno zveráavati sluzbu, 
Prisega me veze, póznám dutnoat moju.

Vojuvat za kralja, bran it domovinu 
Njegvo veliéanstvo, Franc Jozefa prvog.

Koje se ve nosi v Sakramentu celo,
Po krscanskim svétu о presvéto télot

Pred jim se klanjaju Decica i zene,
Jako slabi starci, starice nemúéne.

0 ljubljeni Jézus, vcini те délnika 
Aldov svetih mesah ! Daj mi blagoalova í

Da bum mogel biti i sve zadobiti,
Kaj se zadobiva, v sakramenti sveti.

Jezero de vets to, éetirnajstog leta.
Meseca augusta, dvajsti strtog dneva.

Ostavil sam decu, i tovarosicu.
Célú domovinu i staru majcicu.

Bog zna al bum toga vréden ja  od Boga, 
Kaj bi videt mogel, jós poroda svoga.

Ako pak je meni ovo odredjeno,
Da véé videl nabum, svu decu roéjjenu.

Onda dragi Jézus! Tebi se izruéam,
1 máj ka Marija Tej j e  preporucam!

Angjel cuvar njihov éuvaj j e  i brani, 
Podanu i nőéi v saki potreboéi.

Otec Bog nebeski, Ti se skrbi za nje.
A ti sveti Joief, imaj brigu na nje!

Molim te i prosim, ve vu tugi ovi,
Posh blagoslova, Bog deéici moji!

Blagoslovi mii и moju domovinu 
Mu tuvarosicu i moju deéicu.

Jezero devetsto, peinajstoga leta.
Ovo j e  spisano junjja tretjega.

Od otca spisani dalko v jednqj strani,
V lépőm Medjimurju deéici poslani.

Csehi a ka. Cauvlék Pál»

Nekaj za kratek бая.
Stara baba: Otec duhovni, ja se budem 

odrela od svétske Ijepote i vu kloSter hoCem 
stupiti za opaticu. Morti bi mi hoteli biti na 
pomoC vu mojoj odluki?

PlebanoS: S drage volje, ali vu klofilru 
je treba 10 jezer forinti poloátiti.

Stara baba: «Desei jezer forinti I lm 
stemi penezi bi ja mogla i *amu£ iti.«
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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........................... 35 —
R o z s ...........H r2 ........................... 20 —
Á r p a .....JeCmen........................... 20*—
Z a b ............. Z o b ........................... 20*—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 29-—
Fehér bab uj . . Grah beli........35 —
Sárga bab . . . .  Grah áuti........ 33 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . .  32 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 44-—
Lenmag....... L e n ........................... 00 —
Tökmag.KoSCice........................... 52 —
Bükköny .Grahorka....................... 27 —

й v i l i i n  összes M ije i
M i ,  Mi, О г о ш Ш  F r i t ó a o r a ü ,

И М  és O laszország l i t  Kiadásban
*  és naüusádban k a p h a ! :  ♦

♦

Ш  Fllöp (Straisz Sándír)
könyv- és papirkeresKedésében, Csáktornyán

loterorban-Telelon 34. sein

HeppEde.pGkarCsáklornya
Rákóci-uiica hlze broj 18. poleg Kraljevskoga sudi. W  p a p i r k e r e e k e c l o  

Ima takaj trgovinu URDUM 8 t a n u l ó  f e l v é t e t i k
od najbolse vrsti vHll iHi
Koji treba zazidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba doma pri
njemu uz najfalesu cénu. Koji OtMUöZ  bailClor
treba céli vagon dobi vapno könyv ée papírkcree-
óistofal. Trzi cépanoga suha kedéeében, könyvkőté-
bukóvá drvailapora na vagu. ezrtében Ceáhtornyán

r,es »0—*
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1966/1915._______  A Csáktornyái kir. járásbíróság.

H I R D E T M É N Y !
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett kővetkező ok

iratok a »Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság« Csáktornyái cégnek 2292 szám 
alatt M. M. betűkre kiállított és az 1915. junius hó 30 án a tökéhez hozzáirt kamattal együtt 
1147 korona 95 fillér betétet tartalmazó, — valamint 235S szám alatt Récsei Juliska nevére 
kiállított és az 1915. évi junius hó 30-án a tőkéhez hozzáírt kamattal együtt 156 korona 36 
fillér betétet tartalmazó betéti könyvecskéknek megsemmisítése iránt az eljárást Özv. Meider 
Lipótné szül. Récsey Juliska ma^inzó, Csáktornyái lakÓ3 kérelmére folyamatba tette. Ennél
fogva felhívja az emlitetl okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlöny
ben történt harmadszori beiktatást követő naplói számított egy év alatt az okiratot a bíró
ságnál mulassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a 
folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani.

Csáktornyán, 1915. évi augusztus hó 6 -án.
Bertin s. k. jb iró.
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A legújabb gyorssajtókkal és segédgépekkel van felsze
relve. Elvállal minden néven nevezendő könyvnyomdái 

munkákat, a legjutányosabb árak mellett.

Köny^ kötészetében mindennemű bekötések a legpontosab
ban és jutányosán készíttetnek el.
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BENZOLINE
A BENZINT TEU ESEH  PÓTOLJA!

Motortulajdonosok!
Sikerült gyártmányomat annyira tökéletesíteni, hogy 

nem szükséges többé:
1) benzinnel vagy aetherrel való befecskendezés
2) nem szükséges a gyújtófej melegítése
3) nem kell a levegő hozzájárulását megszorítani, 

hanem:
BENZOLINE minden rendszerű motorhoz egyöntetűen 

a motoron való minden változás nélkül, kiválóan alkalmas,
BENZOLINE használatánál a motor könnyen indul,
BENZOLINE használatban rendkívül olcsó, átlagban 

400  gramm kell óránként egy lóerőre.
Hogy ezt bizonyítsam, gyáramban a következő rend

szerű motorokat állíttattam fel és tartom az érdeklődők 
részére állandó üzemben:

1) Climax в) Polke
2) Lux 7 ) Warchalovsky
3) Langen & Wolf 8) Benz
4) Osers &  Bauer 9) Pohl
5) Daimler 10) Mayer
Oly egyéneknek, kik magukat hatósági bizonyítvánnyal 

mint komoly érdeklődőket igazolni tudják, még pedig közsé
genként legfeljebb 3 személynek Wienbe való utazás költ
ségeit megtérítem.

A benzoline ára egész waggonvételnél 110—  Korona 
„ ,, fél ,, ,, . llő*- — ,,

kisebb vételn él..........................................125*—  „
helyt wieni gyáramból vashordókban szállítva, készpénzfizetés 
ellenében. Utánvételes rendeléseket nem eszközlök.
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