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A lap szellemi részére vonat- 
kosé minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.
K i a d ó h i v a t a l :

Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dijak, nyiltterek és hirdetések. i

______  m a g y a r  es

Teltfen szán 34.

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

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Egyes szám ára 20 fillér. 
Hirdetések Jetáeyeeaa ezáeilttataak. 

Nyllttér petlteera 50 lllér.

Felelő* azerkeaitő:

ZRÍNYI KAROLY. MARGITAI JÓZSEF. STRAUSZ SÁNDOR.

Akik papíron győznek.
Ha valaha, úgy most bizonyul be az 

igazsága Goethe hires szállóigéjének: »Szürke 
minden elmélet.« A számok hatalmának, a 
magas színvonalra emelkedett technikai vív
mányoknak évszázadában élünk; abban az 
időben, amelyben a csillagokat leeresztett 
függönyök mellett láthatjuk a papíron.

Mathematikai pontossággal kiszámítha
tunk úgyszólván mindent és ha számítá
sunkba nem esik hiba, úgy az megdönthe
tetlen. Valaminthogy a legújabb idő eme 
elméleti kutatásai a legjelentékenyebbet, a 
leghatalmasabbal produkálták és az emberi 
technika nagy csodáit mutatták meg nekünk, 
épp oly helytelen a számok szabályait a 
»ma modern tudomány«-ra, a stratégiára 
alkalmazni.

Itt beigazolódik az elmélet szürkesége. 
Mi baszna, ha az ellenségek számának ösz- 
szeadása helyes; mi haszna, ha az egérfogó 
politika »logikailag« kifogástalan? Mit hasz
nált az antántnak minden elméleti tervez- 
getése, amivel a háborúba fogott?

Helyes volt minden mathematikai és 
mértani számítás, de az eredmény mégse 
volt jó. A gyakorlat maradt a mester. Mert 
nem lebet a háborút a rideg számok elmé
lete szerint és a papíron kijelölt körülke
rítéssel vezetni. A számoknak reális érté- 
küeknek, a körülkerítésnek erőteljesnek, 
megbonthatatlannak kell lenniök. Ez a há
ború a gyakorlatban, persze, ennek is kell, 
hogy legyen elméleti alapja.

Ilyen a háború, mely megfelel a való
ság. a józanság, a megbízhatóság követel

ményeinek. Nem tartozik hozzá feltétlenül, 
hogy az országban lakó külföldiek üzleteit 
izzé-porrá kelljen zúzni avagy a más nyel
ven beszélőket meg kelljen lincselni. A »tett« 
háborúja — amint nevezni lehetne — a 
központi hatalmak különlegessége. A tervek 
nem lesznek világgá kürtölve, csak a té
nyeket teszik közzé, röviden és velősen A 
számok, igenis, itt is tekintetbe jönnek. De 
csak mint jelzői a tényleg elért eredmények
nek, s igy tehát nem egyebek, mint a va
lósággá vált elmélet fokmérői.

S ellenségeink még most is сэак elmé
leti számításokkal foglalkoznak és azok ered
ményéből arra következtetnek, hogy nume
rikus gyengeségünk miatt el kell pusztul
nunk. Akadnak közülök, akik csendes ka
maráikba visszavonulva pontosan kikalku
lálják, hogy a francziák, akik tudvalevőleg 
még Északírancziaországban harcolnak, ke
vés vártatva Berlin kapuit fogják döngetni. 
Az oroszokat, kik a várnégyszög közé ezo- 
rítvák, Boroszló várának urai gyanánt látják.

Az antánt újságjai, közülök eleő helyen 
az angol sajtó, még tovább »spekulálnak«. 
A »Times« például hasábokat szentelnek az 
oroszok előnyös helyzetének, tőrül-hegyire 
megmagyarázva »az orosz hadsereg hadi- 
tervét.«

S az ángliusok a klubasztalok köré ül
nek, kedélyesen szemlélgetik a térképeket 
és vitatkoznak az »orosz stratégiá« ról. Lát
ják az újság é9 a térkép papírján szövet- 
ségtársaikat itt is, ott is győzni, mialatt a 
mi hadseregvezetőségeink kérlelhetlen jelen
tései az ellenség minden papirszámttását, 
minden »szürke elméletét« halomra döntik.

Egy tanító felhívása Magyarország 
összes tanítóihoz.

A köbölkűti esztergommegyei igazgató
tanító, mint hozzánk küldött levelében írja, 
lelkesülve »Az Est« folyó hó 1 én közzétet- 
felhivásán, mely a háború zivatara által élt 
pusztított felsőmagyarországi falvaknak tár
sadalmi úton való felépítését tűzte felada
tául, felhívja kartársait, hogy ők is vegyenek 
részt ebben a leghazafiasabb munkában ha 
nem is egy falu, de legalább egy iskola és 
tanítói lak felépítésével, mert amiiy magasz
tos, ép oly messze századokra kiható, a 
legnagyobb történelmi időket fennen hirdető 
eszme az elpusztult országrész társadalmi 
úton való felépítésének gondolata.

igaz, hogy a magyar tanítóság, mint 
frja, rég kivette és kiveszi részét Magyaror
szág újjáépítésének nagy munkájában, mert 
hisz évtizedeken át teljesített legszentebb 
missiójuk most, a harctéreken termi legér
tékesebb s legbőségesebb gyümölcseit: a nép 
fiainak a hazáért való példátlan önfeláldo
zásában; amint igaz az is, hogy mindenkori 
hazaszeretetre lelkesítő szavaiknak mélységét 
a küzdő seregek élén ők is most igazolják, 
s most mutatják be, miként kell a hazáért 
meghalni; valamint tény az is, hogy a taní
tók veteránjai és a tanítónők egy év óta 
vetélkedve vesznek részt minden mozgalom
ban, amelyek győzelmeinket előbbre segítik, 
mégis a mostan megindult mozgalom olyan, 
amelyből hiányozni senkinek nem lehet, nem 
szabad. S ha minden tanító és tanítónő csak 
egy koronával, vagy csak ötven fillérrel já
rul hozzá, akkor is tizezer korona jön össze 
s felépülhet a magyar tanítóság iskolaháza

A pasaréti lövészárok.
—  Аж O r s i i g  eg yetlen  h a d llá tv á n y o e e ig e . —  .

Néhány nappal ezelőtt Budapesten a trón
örököspár megnyitotta azt a lövészárok látványos
ságot, amelyet az Auguszta Alap Lónyay Sándorné 
ügyvezető igazgató indítványára létesített a Pa
saréten.

Ez a lővészárok teljesen hű mása a toma- 
sovi harctérnek. Az oroszokkal vívott nagy hábo
rúnk alatt a tomasovi mezőn folyt a leghosszabb 
ideig tartó állóharc, hős katonáinknak idejük volt 
a modern teknika minden eszközét felhasználva, 
kiépíteni lövészárkukat. Ennélfogva a legérdeke
sebb és a legtökéletesebb lövészárkot mutatják 
be most Budapesten az ország közönségének. Ez 
az egyetlen hadilátványosság nemcsak a főváro
siaknak készült, hanem az ország lakosságának, 
hogy mindenki láthassa, hol harcolnak, hogyan 
élnek a harctéren testvéreink, fiaink, apáink, fér
jeink.

Oly sokat olvasunk a lövészárok harcokról, 
a fedezékekről, a futóárkokról, a földalatti laká
sokról, aknamezőkről, a lövészárkok birtokáért 
dúló ádáz harcokról és fogalmunk sem volt eddig 
ezekről az uj harcászati eszközökről és formákról. 
Most minden, az egész harctér a maga természe
tes alakjában látható Budapesten a Pasaréti Lö
vészárokban Megpróbáljuk vázlatosan leírni, hogy 
mi mindenből áll ez a lövészárok.

A Pasaréti Lövészárok a zugligeti és hűvös
völgyi villamos Julia-utcai megállója mellett épült. 
A Julia utcáról lép a közönség a területre és le
száll va a lövészárokba, nyomban igen érdekes 
látványosság fogadja. Az ezredtartalék tágas föld
alatti tanyája teljes berendezéssel, mellette az 
ezredparancsnok szobája, közvetlen szomszédsá
gában pedig a telefonközpont, amellyel a lövész
árok előretolt állásaiból lehet beszélni, sőt a raesz- 
szebb fekvő lövészárkokkal is összeköttetést tud 
fenntartani. Egymáshoz közel, külön-külön föld
alatti tömegekben sorra következnek a legénységi 
tartalék őrségének, parancsnokának az üregei, 
hálófülkéi. Mindegyik berendezésében a valódi 
lövészárok puritánságára ismerünk. Néhány lé
péssel tovább a járőr kimenetnyilásán észreve
hető a fák lombja között a megfigyelő állás. Rö
vid futóárok vezett tovább a támaszponthoz, ame
lyért sokszor hetekig tartó elkeseredett küzdelem 
folyik a harctéren. Két ilyen támaszpont van: a 
jobb- és a bal szárnyon. A kettőt a fölvételi ál
lás sora köti össze.

A fölvételi állás centrumából indul ki a 
keskeny futóárok, amelyben öt-hat méternyi tá
volságban a föld szintjéig emelkedő kerek föld
tömbök nyújtanak bázist a hátráló katonáknak 
az üldöző ellenség feltartóztatására. Itt helyezik 
el a segítő helyeket, amelyekben a lövészárok se
besültjeinek legelőször nyújtanak orvosi segítséget. 
Itt tartózkodik egy földalatti barlangban a zászló

aljparancsnok is. Kétfelé nyílik itt a futóárok, a 
jobb és balszárny lövőhelyeihez vezetve. Közben 
kígyózó árkon alagút folyósón kell átvergődni a 
tulajdonképpeni lövészárokba. Mindenütt üregok 
nyílnak, a melyekben a haditeknika minden t í v -  
mányát megtaláljuk. Végre eljutunk a lövőhelyig. 
Sürüu, egymásmellen erős fedezék alatt állanak 
a lövésznyilások, bennük a puska, csak a hős 
harcos hiányzik. Itt már minden lépésben ürege
ket talál az ember. Ez az előretolt állás, minden
nek kéznél kell lennie. Legénységi fekvőhely, tiszti 
hálószoba, tartalékok helyisége, telefonfülkék, fe
dezékek, aknavetők, gépfegyverek, municióraktár, 
még kút is van a pasaréti lövészárokban.

Sokszor hónapokat élnek át katonáink eb
ben a földalatti világban, idő van bőven a társas 
érintkezésre és megássák a tiszti kaszinót, a le
génységi pihenőt, berendezésük a földfal mellett 
húzódó gyalulatlan fából összetákolt pad és köze
pén asztal.

Itt töltik szabad idejüket, amikor szünetel a 
harc. Itt írnak haza a legények, itt születnek meg 
a harci dalok, itt nyílnak ki a lövészárok poézi- 
sának bájos virágai. Itt szórakoznak, tisztálkodnak, 
pihennek hőseink. A lövészárok előtt drótsövények, 
buktatósodronyok húzódnak végig, rajtuk konzerv 
dobozokból rögtönzött csengők csüngenek, hogyha 
az éjszaka sötét leple alatt az ellenség meg akarná 
lepni a lövészárkokban pihenő katonákat, a buk
tató sodronyba ütközve, a konzervdobozok csőn-
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és tanítói laka, melynek márványtáblájára 
csupán e szavak volnának vésendők: »Köz
ségi iskola. Építtette a magyar tanítóság. 
1914/1915.« De aztán ezek mindent meg 
magyaráznának.

Felkéri tehát kartársait, hogy e sorok 
olvasása után nyomban küldje be ki ki 
adományát a »Néptanítók Lapja« adomány 
gyűjtő hivatali főnökéhez (Preszler Antal 
segédhivatali főigazgató* úrhoz, Budapest, V. 
Hold-utca 16.) aki készséggel fogadja azokat 
s gondoskodni fog arról, hogy a kívánt épü
letek felemeltessenek.

Kéri végül kartársait, hogy e czélra ne 
gyűjtsenek, hanem mindenki a saját kemény 
fillérjeiből áldozzon, hogy annál szilárdabbul 
álljanak a szent falak s hogy legalább egy 
ezredéven át hirdethessék a mostani magyar 
tanítóság lángoló hazaszeretetéi és lelkesedését.

Lelkes felhívását e szavakkal zárja be: 
»A tettre fel, kedves Kartársaim! Valósítsuk 
meg minél hamarább minden igyekezetünk
kel e szent igéket: »Lesz még egyszer ün
nep a világon!« Legyen is mielőbb!!«

Végül jelzi, hogy énekeskönyvének sze
rény jövedelméből a XX-ik kiadás emlékéül 
50 koronát küldött be a magyar tanítók 
iskolaházának alapkövére.

K Ü L Ö N F É L É K .
Vissza v Agy от.

(Bud apest.)

Köröttem lármás, zsibongó élet,
Fényes körutak, tükörablakok 
Sietős emberek, üzleti lelkek,
Érzéketlen fás, közömbös arcok.

Kocsirobogás, gépek zúgása,
Vásári zajgás, züllött alakok,
Cifra nagy házak s köztük a szemem 
Tenyérnyi égen látja a napot.

Mint a rab madár arany kalitban 
A szabadságot bezárva lesi,
Én Is úgy várom égőn sürgetőn 
Szabadság napja rám mikor süt ki?

Unom már в sajt, unom e lármát,
Untat a tömeg, élni vágyom,
De nem börtönben, nem ily ridegen, . . .  
Más, egészen más as én világom !

Csendesen, némán, elgondolkodón 
Ssabadon, ahol tisztább a lélek 

Ahol képzelmem korlátok nélkül 
Csapongón, frissen repül az égnek.

gése figyelmeztesse a figyelő őrt, aki puskalövéssel 
figyelmezteti a lövészárok legénységét a veszede

lemre.
Ezzel azonban nem merül ki a lövészárok 

látványossága. Vannak még a telepen farkasver
mek, karóakadályok, tüzérségi állás, álüteg az el
lenség megtévesztésére. Másfél óránál tovább tart, 
amig mindent megnéz a közönség a hatalmas 
harctéren, amelytől függetlenül még hadi felszere
lési kiállítást*i8 berendezett az Auguszta alap.

Este bemutatják a fényszórók gyönyörű mun
káját, amint átkutatják az ellenség lövészárkait 
és megvilágítják az ellenséges hadállásokat. Ugyan
csak bemutatják a világító pisztolyok és világító 
bombák gyakorlati alkalmazását, amelynek hatása 
a legszebb tűzijátékot is túlszárnyalja.

De mindezt látni kell, mert csak a maga 
természetességében ismerhetjük meg a modern 
háború területi visszonyait és eszközeit.

Mindenkinek, aki Budapestre i utazik, meg 
kell néznie a Pasaréti Lövészárkot. Csak ennek 
látása után értjük meg teljesen a hadi tudósításo
kat. A lövészárokba 60 fillér a belépti díj csak 
csütörtökön 1 K.

Az egész bevételt a teljesen rokkant hősök 
alapjára fordítják.

A h o l ragyogón, élutadóan,
M elegen sü t rá m  t n ap  su g ára  
H o l illa to sa b b  a  vadon virága,
M in t itt a  legszeb» ró zs a tő  sz á la .

H o l  a k á c v ir á g  bócitó s z a g a  
M ám o rltó a n  terjeng a  légben,
Csendes, m is z tik u s  szé p  é js z a k á k o n  
M ill iá r d  c s illa g  ra iyo g  a z  égen.

H o l  a  fü le m ile  p i n s  a lko nyon  
É d e se n , csengőn estim át dalol.
A h o l a  lá rm a , v á s á r z a j helyett 
E r d ő  m é lyén  a  gerle b ú g ás szó l.

A h o l n in cse n e k  fényes palo ták,
N in c se n e k  k o rz ó k , rideg em berek,
K ic s in y  v is k ó k  csak, ra jt ' p ic i  a b la k ,
B en n ö k  végtelen tiszta  szeretet.

T e m p lo m u n k  tornyán, fényes k eresztjé n ,
B á d o g  tetején n a p su g á r ragyog.
B en n e k is  oltár, csendes áhítat  
T a lá n  a z  Is t e n  is  m á sk ép  v an  ott.

Ott, h a  le ü lö k  p ic i szo bám ba,
M id ő n  a z  a lk o n y  fa lu n k ra  le s z á ll,
Ú gy érze m  m agam , m in t b iro d alm án  
A  b ü szk e , k e v é íy  k o ro n ás k irá ly .

S  h a  k o ra  reggel a  tűz Istene,
A  ragyo gó n a p  fe ljő  vörösen,
T ü z e s  ten gerrel önti e l a  t á ja t . . .
E  tűzben  é g n i . . . gyönyörűbb n in cse n

O ly sz é p  a z  élet, o lyan  fenséges . . .
E z  a z  én h a z á m , ez a  v ilá g o m !
B o ld o g sá g  hona, k ic s i  fa lu m  te,
D a jk a ö le d b e  v issza v á g yo m .

Fenyves Dániei.

—  Kitüntetés, őfeisége a király az el
lenség előtt elesett Antal Jenő 20-ik honvéd 
gyalogezredben hadnagyot vitéz magatartá
sáért a hadiékítményes katonai érdemke
reszttel tüntette ki. A kitüntetés utólagosan 
történt, de vigasztalásul szolgálhat ez a fel
séges tény a mélyen sújtott szülőknek.

—  Kinevezés. A m. kir. igazságügy mi
niszter dr. Guthy János técsői ügyvédet 
Técsőre kir. közjegyzővé nevezte ki.

—  Jubileum. Gáspárlin Mihály varasdi 
cim. kanonok f. hó 22-én tartotta meg Va- 
rasdou 40 éves jubileumát, hogy pappá 
szentelték fel. Gáspárlin Mihály sok éven 
át Felsőmihályfalván működött mint espe- 
resplebános s csak kanonokká történt kine
vezéséből kifolyólag távozott szeretett és 
szerető hívei köréből.

—  Halálozás. Weisz Jakab karlsbadi 
izr. főkántor 45 éves korában elhunyt. A 
megboldogult több éven keresztül a Csák
tornyái izr. hitközség szolgálatában állott.

—  Halálozás. Holtmann Mór, a nagy- 
kanizsai polgári iskolának 35 éven át volt 
tanára, hosszas szenvedés után Budapesten 
elhunyt. Hoffmann Mór hirlapi téren is ki
váló tevékenységet fejtett ki, tankönyveket 
is írt. Elhunyta nagy részvétet keltett min
denfelé. Nyugodjék békében!

—  Változások a szt. ferencrendieknél.
A Csáktornyái szt. ferencrendi atyák köré
ben a kővetkező változások történtek: P. 
Horváth Lajos eddigi zárdafőnök áthelyez
tetett Krapinára, P. Rozman Róbert admi
nisztrátor zárdafőnök lett, P. SimiC Emil 
vikárius pedig Cernikről — Csáktornyára 
lett áthelyezve,

—  Helyettes tanítónő. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a zrínyifalvai ál
lami elemi iskolánál áthelyezés folytán meg
ürült tanítói állás helyettesítésével Dénes 
Gizella oki. tanítónőt bizta meg.

— Méhes, Dzirzon kaptárakkal, 72 csa
ládra, méhekkel együtt eladó Honfi Lőrinc 
tanítónál Zrínyifalva.

—  Köszönetnyilvánítás. Szent Antal 
perselye a Vöröskereszt egylet Csáktornyái 
fiókjának 25 К-t, a járási népsegítő (jóléti) 
bizottságnak szintén 25 К-t, a Vöröskereszt 
helybeli katonai üdítő állomás céljaira 6 K-t, 
özv. Kraschovec Ignácné úrnő a Vöröskereszt 
egylet Csáktornyái fiókjának 30 db. kendőt, 
végül özv. Tersztenyák Bódogné úrnő ugyan
annak 600 db. cigarettát adományozott. A 
nemes céln adományokért ez utón is hálás 
köszönet nyílváníttatik.

—  Értesítés. A Csáktornyái állami elemi 
népiskolában a behatások az 1915—16. tan
évre szeptember hó 1., 2., 3., 4. és 5 én 
fognak megtartatni és pedig mindig délelőtt 
8 órától fél 12 óráig. A behatások a Szé- 
chenyi-utcai osztály (Kristofics féle ház) he
lyiségeiben történnek. Minden tanuló szülői
vel vagy gondozójával tartozik megjelenni s 
Értesítő könyvecskéjét, az újoncok pedig a 
születési bizonyítványt magukkal hozni. Vi
déki tanulók csak 5, 6-án vehetők fel; de 
csak akkor, ha elegendő helyünk lesz. Pó
lyák Mátyás igazgató.

—  A legöregebb népfölkelők sorozása. 
Az 1865. évtől 1872 évig született népföl- 
kelok sorozása a Csáktornyái járás területén 
a következő sorrendben lesz megtartva: 
Szeptember 22-én Belica és Drávacsány. 
23 án: Bottornya és Drávavásárhely. 24 én: 
Csáktornya. 25-én: Csáktornya-Vidéke. 27-én: 
Diávanagyfalu és Murasiklós. 28-án: Felső- 
mihályfalva és Muraszentmárton. 29 én: Mu- 
raszerdahely. 30 án: Slridóvár és október 
1-én: Viziszentgyörgy. A sorozás helye Csák
tornya, kezdete reggel 7 óra.

—  Beíratások a polgári iskolában. A 
helybeli áll. polgári fiú és leányiskolában 
az 1915—16-ik iskolai évre vonatkozó be
hatások a Kereskedelmi Kaszinó egyik ter
mében szeptember hó 1, 2, 3 és 4-ik nap
jain délelőtt 8 órától 11 óráig eszközöltet
nek. Az érdekelt szülőket tisztelettel kérem, 
hogy gyermekeiket az említett napok vala
melyikén okvetlenül beírassák, mert meg
felelő helyiség hiánya miatt megtörténhetik, 
hogy a későn jelentkezők már kiszorulnak 
az iskolákból A javító vizsgálatok a leány
iskolában szeptember hó 1-én, a fiúiskolá
ban szeptember 2-án, a felvételi és tanterv- 
külömbözeti vizsgálatok pedig mindkét is
kolában a Kereskedelmi Kaszinó egyik ter
mében mindenkor d. e. 11 órakor tartatnak 
meg. A Veni Sancte szeptember 7-én d. e. 
8.órakor lesz s a rendes tanítás pedig szep
tember 9-én reggel 8 órakor veszi kezdetét. 
Beiraláskor minden tanuló szülői vagy azok 
helyettesei kíséretében tartozik megjelenni s 
iskolai, születési és ujraoltási bizonyítványát 
az igazgatónak bemutatni. A tanulók 8 kor. 
tandíjat, 3 kor. felvételi díjat, 1 kor. érte
sítői-, 1 kor. ifjúsági és könyvtári-, és 1 
kor. kirándulási díjat, tehát összesen 14 ko
ronát tartoznak fizetni. Azon jó magavise- 
letü és szegénysorsu tanulók, akiknek isko
lai bizonyítványaikban egynél több elégséges 
osztályzatuk nincsen, tandíjelengedésért fo
lyamodhatnak. A szülők nevében írt s a kir. 
tanfelügyelő úrhoz címzett kérvényt, — mely
hez iskolai és szegénységi bizonyítvány csa
tolandó, — a behatáskor az igazgatóhoz 
kell benyújtani, a később érkező kérvények 
nem vétetnek figyelembe. Csáktornyán, 1915 
aug. hó 25-én. Pataky Kálmán igazgató.

—  Köezönfetnyiivánitás. A Csáktornyái 
izr. nőegylet a háborúban megvakult kato
nák részére gyűjtést indított meg és ezen 
czélból az alább megnevezett hölgyeknél



Csáktornya, 1915. augusztus 29. MURAKÖZ 35. szám.
gyűjtőperselyeket helyezett el; a gyűjtés 
eredménye f. hó 26-ig következő: özv. Fi
scher Simonnénál 9 kor. 64 fillér, Földes 
Mórnénál 33 kor., Góld Ferencnénál 2 kor. 
85 fillér, Herzer Izidornénál 9 kor. 52 fillér, 
Hirschsohn Ernőnénál 3 kor. 20 fillér, Ke
lemen Bélánénál 8 kor. 26 fillér, Rosenberg 
Rezsőnénál 14 kor. 80 fillér és Sohr Dé- 
nesnénál 10 kor. összesen 91 kor. 27 fillér. 
Fogadják a nevezett hölgyek fáradozásukért 
ez utón is a nőegylet hálás köszönetét.

—  Levél a harctérré!, ismét kaptunk 
egy egyszerű embertől egy idegen érdekes 
levelet. Közöljük, mert belevilágít az egy
szerű ember leikébe, aki türelemmel öníel- 
áldozóan küzd az északi harctéren értünk, 
itthonmaradtakért.

»Írom a levelem egy szép lombos er
dőből, a svarmlinéjából 1915. aug. 11 én. 
Szeretett Igazgató Úr hozzám küldött lapját 
megkaptam, melyet forró köszönettel fogad
tam, a kegyes szívességét, hogy még is írt, 
hogy nem felejtkeztek meg rólam. Igazán 
nagyságos Igazgató Úr úgy megörültem, ami
kor a lapját megkaptam, az Isten a meg
mondható, hogy milyen jól esett az az egy 
pár sor újság, ügy is egy szegény harcost 
csak az vigasztalja, ha kap hazulról egy 
pár sor újságot. Igazán Igazgató Űr nem 
birom hogyan köszönjem meg fáradságát, 
hpgy írt. Most pedig Szeretett Igazgató Uram 
eszembe jut néha az, most két éve hogy 
milyen vígan töltöttük a vakációt. Hát bi
zony csak úgy fáj a szívem, amikor eszembe 
jut a sok jó dolog, hogy két év lefolyása 
alatt mire és milyen helyzetbe kerültem, 
hol vagyok s hová estem a hazai élettől s 
a jó sortól. De azért az nem baj, ha már 
így hozta a sor magával, mert országunk 
veszélyben van, hazafias kötelességünk a 
szép drága hazánkért helyt állni. Ez alatt 
ép úgy védjük az otthonlévőket, hogy nem 
engedjük a csúnya ellenfelet, hogy garáz
dálkodjon felettünk. így hát mivel tőlük tá
vol estem, hazánknak hazafias védője let
tem. Most csak kérem menyei szent atyán
kat, hogy egészségben védhessem hazámat, 
így haza segít az Isten s én büszkén nyújt
hatom hosszú idő után kezemet mindenki
nek, hogy hála Istennek megjöttem s vigan 
és örömmel fogom elmesélni a sok szenve
désemet és sok fáradságomat. Nagyságos 
Igazgató Uram, tudnék ezekről verseket írni, 
hogy az ember itt milyen helyzeteken megy 
végig. Itt az ember csak a földben s az er
dőben van, akár a bányász. Itt bujkálunk 
az ellenség golyója elől. Itt küzdünk éjjel
nappal, a föld alatt vagyunk s várjuk az 
ellenséget, hogy hogyan tudnánk becsapni. 
Az egész dolog huncutságokból áll. Jön az 
orosz és csak akkor veszi észre magát, ami
kor már kezünkbe kerül a nyaka s már 
meg is van fogva Az egész egy jó kitalálás, 
amit végrehajtottunk. Újság itt az, hogy ele
sett Lublin és Varsó másodikén, az egyik 
délben, a másik este nyolc órakor. Jaj, de 
milyen ünnep volt ez ránk nézve, hogy már 
ennyire vagyunk hála Istennek. Úgy élje
neztünk, hogy éljen a hadsereg, éljen a ki
rály és díszlövések voltak mindenfelől az 
egész vonalon. A messze távolból kívánok 
sok szerencsét és jó egészséget mindnyá
juknak, úgy mint saját magamnak. Öröm
teljes viszontlátást kívánok. Áldja meg az 
Isten magukat odahaza. Maradok tisztelettel 
hű szolgája V. V. Itt már olyan hüs van 
mint novemberben nálunk.«

—  Köszönetnyilvánítás. Hirschmann i 
Adolfné 5 db. Zsófia gyermekkórház sorsje
gyet adományozott a Csáktornyái Vörös-ke
reszt fiók-egyletének, amelyért köszönetét 
nyilvánítja: az elnökség.

—  Versenytárgyalási eredmény a per
laki és Csáktornyái iskolák építésére. A za
laegerszegi m. kir. államépítészeti hivatalnál 
f. év aug. hó 16-án versenytárgyalás volt a 
fenti két iskola építési munkáinak vállalat- 
beadására. Ajánlatot tettek, a perlaki áll. 
iskolára: Berényi Béla vállalkozó (Keszthely) 
15% felülfizetéssel a 1608889 К előirány
zati összeggel; Kramarits Viktor építési váll. 
(Perlak) az előirányzati összegből 3%-nyi 
engedménnyel, amely el is fogadtatott A 
Csáktornyái áll. elemi iskolára Morandini 
Bálint (VaraÉdin) 30% felülfizetéssel a 
16.41631 К előirányzati összegre, melyet 
azonban nem fogadtak el, hanem uj ver
senytárgyalást fognak hirdetni erre nézve.

—  Nópfölkelők irodai szolgálata. A 
Külügy-Hadügy írja, hogy az újonnan be
vonult, csapatszolgálatra kevésbé alkalmas 
népfölkelők közül kiválasztják azokat, akik 
számvivői segédszolgálatra alkalmasak és 
számvívői szolgálatra osztják be. Ez okból 
a póttestek parancsot kaptak, hogy a ren
delkezésre álló csapatszolgálatra kevésbé 
alkalmas népfölkelőket jelentsék be.

—  A háború. A lefolyt hét is a győ
zelem jegyében folyt le. Az oroszlengyelor
szági győzelmek állnak az előtérben, melyek 
dlcekoezorüval fonják körül vitéz hadsere
geinket. Kovno és Novogeorgievszk után 
Ossoviec, Kowel, Bjelsk és Bjelostok követ
keztek. A diadalmas hadjárat fénypontja pe
dig Brest-Litovszk bevétele, mellyel a hires 
lengyel várnégyszög a szövetségesek kezébe 
került. Most már csak az oroszoknak a Ro- 
kitno mocsarakba való szorítása van hátra, 
amiről a lapok már komolyan írnak. — A 
szárazföldi küzdelemmel karöltve halad a 
németek tengeri támadása. A rigai és finni 
öbölben már megkezdődtek a tengeri csaták 
a németek fölényének a biztosításával. Riga, 
Vilna, Grodno napjai meg vannak számlálva, 
melynek méltó folytatása Szentpétervár fe
nyegetése lenne, amitől az oroszok joggal 
tartanak. — A francia harcszintéren nagyobb 
esemény nem történt. — Az olaszok is hiába 
erőlködnek. Támadásaik a monarchia ellen 
hiábavalók. Minden kísérletük óriási vér- 
veszteség mellett csúfosan összeomlik. — 
Újabb fázisa a világháborúnak Olaszország 
hadüzenete, melyet a török ellen intézett. 
Ezzel a Dardanellák sorsát akarják az an- 
tánt javára eldönteni. De ez az újabb akció 
sem billenti a hadi szerencse mérlegét a 
tengeri kalózok javára, mert az antant tá
madásait vérbe fullasztják a törökök. — A 
balkánállamok döntése még mindig nem 
történt meg, ami egyre biztosabb garáncia 
arra nézve, hogy nem ellenünk vesznek 
részt a világháborúban!

—  A 43— 50 éves népfelkelők kar- 
paszománya. A honvédelmi miniszter az 
1865—1872. évi születésű népfelkelőknek 
az egyévi önkéntesi karpaszomány viselé
sére való jogosultsága tárgyában körrende
letét adott ki. Eszerint a karpaszomány vi
selésére jogosultak azok a népfelkelők, akik 
az egyévi önkéntességre jogosító tudományos 
képzettségüket vagy a bemutatószemlén vagy 
legkésőbb bevonulásuk alkalmával okmány- 
szerüleg igazolják. Az igény tekintetében a 
szemle bizottság elnöke, illetőleg azokra

nézve, akik igényüket a bevonulás alkal
mával jelentik be és igazolják, a honvéd- 
kiegészítő parancsnokság határoz, az esetleg 
sérelmes határozat ellen, a határozat kelté-' 
tői számítva 15 napon belül, a honvédelmi 
miniszterhez lehet felebbezni. Egyúttal ki
mondja a miniszteri körrendeletéit, hogy a 
karpaszomány viselésére jogosult népfelke
lők közül azok, akik önként jelentkeznek 
szolgálatra, csapatválasztási jogot gyakorol
hatnak, de csak úgy, ba önkéntes belépé
sük, illetőleg az illető csapattestnél való fel
avatásuk az általános bevonulásra nézve 
megállapított nap előtt legalább egy nappal 
megtörténik. A csapatválasztásra nézve egyéb
ként korlátozásokat is állít fel a miniszteri 
körrendelet. Egyben kimondja a körrendelet, 
hogy azok, akik régebben már teljesítettek 
katonai szolgálatot, bevonulásuk után a már 
viselt katonai rendfokozatukat visszanyerik, 
ha annak a múltban történt elnyerését ok- 
mányilag igazolják. Jelzi egyszersmind a 
körrendelet, hogy később fog rendelkezés 
kiadatni azokra nézve, akik az önkéntesi 
kedvezményre jogosító tudományos képzett
séggel nem rendelkeznek ugyan, de szemé
lyes képességük, a közéletben, illetőleg hi
vatásukban végzett szolgálataik és elért tár
sadalmi állásuk azt bizonyítják, hogy az 
átlagosnál nagyobb képzettséggel bírnak. 
Ezek kivételes bánásmódban fognak része
sülni és külön ismertető jelzéssel fognak 
elláttatni. Végül közli a körrendelet azoknak 
a tanintézeteknek a jegyzékét, melyeknek a 
végzett tanulói a régebbi szabályok szerint 
egyévi önkéntesi kedvezményre igénnyel 
bírnak.

—  Állandó mozi. A Csáktornyái Rá- 
kóczi-utca 19 az. alatti állandó moziban a 
mai előadások programmja a következő: 
Hadi híradó a francia és orosz frontról. Kék 
egér (II rész) A papa kedvence. (Bohózat 
4 felvonásban.) Érdekes kiegészítő műsor. 
Az előadások kezdete pontosan: délután 
5% és este 8% órakor.

—  A vasárnapi munkaszünet s a há
ború. A háború kitörésekor tudvalevőleg a 
kereskedelmi miniszter felfüggesztette a va
sárnapi munkaszünetet s megengedte, hogy 
vasárnap az üzletek egész napon át nyitva 
lehessenek. A kereskedelmi miniszter most 
uj rendeletet adott ki a vasárnapi munka
szünet tárgyában s ebben elrendeli, hogy 
jövőben az üzletek vasárnap csak déli 12 
óráig tarthatók nyitva. A rendelet már életbe 
is lépett.

—  Megszűnt a hadimenetrend. A folyó 
hó 15-én éleibe lépett hadimenetrendet 26- 
én éjfélkor beszüntették Múlt csütörtök óta, 
a hadimenetrend előtt érvényben volt vona
tok ismét közlekednek a budapest-prágerhofi 
vonalon.



Brest-Litoysk je propal.
Strahoviten talijanski zgubiöek na lavaronei bregu.

Yu mesecu augustusu smo de vet ruskili festungov 
prevzeli. - Opet 120 jezer polovljenih nisov. - Od 
rusa smo 1200 stukov odzeli vu proslim tijednu. 
Taljanski-turski boj. - Nas kralj. - Novogeorgievsk. 
Dva milljun robov jedno leto. - Na talijanski gra- 
niei. - Nőve bitke vu Bukovini. - Japanski stuki.

Kát stojino na tojnom p o ljn ? ,
(M. J.) Vu proSlim tijednu su se zna* | 

menite i za nas jako dobra dogodjenja pri- 
petila, ar su dva takva festunga morali rusi 
vu naSe i vu nemSke ruke prek dati, od 
kojih su mislili, da jih nigdar nebudemo 
mogli prevzeti. A prevzeli jih smo ipák 
s Bo2jom pomoójom i vite2tvom naSih 
junakih.

AugustuSa 14-ga smo prevzeli vu Rus- 
koj Kovno zvanog festunga. To je bil nji- 
hov jeden najjakSi festuog Ovdi su polo- 
vili nemei vide как 25 jezer rusov i odzeli 
400 Stukov i jako vnogo municije, tojest 
kuglje, 'patroné, praha i t. d.

AugustuSa 20 ga su sami naSi hon 
védi, ustaSi (népfelkelő) i bake prevzeli 
Novogeorgievsk zvanu veliku rusku tvrdje- 
vu. Ovdi, su 85 jezer rusov polovili i od 
njih 700 Stukov odzeli. ViSe tijednov 
dugó trajal je ovdi boj. Rusi su 
se dugó dr2ali, ali nikaj nije hasnilo. NaSi 
veliki Stuki su jim silno debele i jaké Sán
cé i sténe predrli, pák onda Cez predrte 
Sáncé navalili na ruse i prevladali nje.

Augustus bil je neizmemo sreéen me* 
sec na naSu i nemSku vojsku, ar vu tem 
mesecu smo devet festungov prevzeli, kaj 
je takov uspeh, od éesa nili senjati se nés* 
mo vupali.

Vu augustuSu prevzeti ruski festungi 
su sljedeci:

AugustuSa 6 ga smo prevzeli VarSovu 
i Ivangorod, 8 ga Lierok i Zegrc, 9 ga Lom- 
zu, li ga Visnu, 18-ga Kovno, 20-ga No
vogeorgievsk, 19-ga Bjelsk zvane jaké tvr- 
djave.

Koliko je vu ovih bitkih rus izgubil, 
to bude se stopram potlam znalo, ar nije

imoói na friskoma prebrojiti postrelane ii 
polovljene ruse, nit vno2inn kánoné, puSke 
i drugog oru2ja.

Rusi su prisiljeni, da dalje retirijaju,; 
a nemSki i naSi Seregi jih tiraju pred sobum, 
da se tiigdi ueinreju poéinuti. NaSa vojeka 
si za svojim hrbtom med tem 2eljeznice i 
pule daje zidati, da more svojim vojnikom 
hranu i municiju voziti, ar rus sve rezpuz 
toSi i popali za sobom.

Vezda, gda öve rede piSemo, naSi i 
nemSki Seregi proti ruskomu najjakSemu 
Brest Litovsk zvanomu festungu idu, koju 
su vre skorom célú obkolili. Ako budu ovu 
predobili, onda je put sloboden prama sre- 
dini Ruske zemlje. Néma dvojbe, da bude 
pred naSimi i nemSkimi velikimi kánoni i 
óva tvrdjava kakti potrti lonec se zruSila.

I dalje gori, poljeg Iztoénog mórja takaj 
ne ide rusu dobro. NemSke ladje su vre do 
obale Riga varasa dospele a nemSko voj- 
niétvo эе tulikajSe jako pribli2uje na suhoj 
zemlji prama Rigi, da na jednoj strani péS- 
ko vojniétvo, na drugoj strani pák mornari 
prevzeme i predobi toga grada i obale toga 
mórja vu svoju ruku.

Ako se to pripeli, onda je put slobo
den prama ruskomu glavnomu varaSu Pet- 
rogradu, od kud se vre bogati ljudi od 
straba poöneju odseliti.

Íz toga se vidi, da bude rusa skoro 
dostiglo ono, kaj je on nam i nemcom 2eljel. 
Nas i nemee je hotel vuniStiti, na lance 
zvezati, pák vu Sibiriju poslati, a vezda 
sam be2i, da si barem 2ivot oslobodi. Veliki 
dobióki nad njim vu proSlim tijednu su 
opet veliki korám к tomu, da bude rus mir 
moral prositi.

Íz Talijanske nikakve vaine glase ne 
smo dobili, ar na talijanskoj meji sve tak,

stoj, ktk je predi stalo, lojest ov neprija- 
telj nemre niti koraka prek granice nap* 
raviti. Talijanom je vre 2al, da su tak ne- 
pametni bili, pák se proti nam zdigli. NaSe, 
na meji stojeée visoke planine i tamoSnji 
potoki budu jim groblje za njihovu sramot* 
nu éalarnost.

AugustuSa 19-ga su talijani opet ho- 
teli prek granice dojti pri Mrzli vrh zvanim 
visokim bregu, ali jih je naSih vojnikov 
kuglja, pák bajonet vuniStila. Pod Mrzlim 
vrhu je 800 talijanov mrtvih ostalo.

Na francuzkoj meji néma nikaj novoga. 
Nemei su se dobro zakopali vu svoje Sáncé, 
pák niti korák prostorine nedaju nazaj od 
francuzov odzetih varmedjijah.

Niti na Turéinskim bojnom polju se 
nije nikaj znameniloga pripetilo vu proSlim 
tijednu. Male bitke su tu bile, vu kojim je 
englez, pák francuz bit bil. Vezda to niti 
nije va2no Vu Ruskoj bude эе tabor do- 
konéal, a ne tu, niti vu Francuzkoj niti pák 
na talijanskoj meji. Ako bude ruski Sereg 
na Cisto vuniSéen, onda budu i drugi nep- 
rijatelji za mir prosili Da na ovo vréme 
ne budemo morali dugó őekati, to ka2eju 
oni stalni zgubicki, kője ruska vojska svaki 
den dobije od nas i od nemeov.

Nas kralj.
Osemdesetpet lét je minul nas sédi 

kralj augustuSa 18 ga. S oeemdesetpet léti
ma na ramenab vCekal se je drugoga leta 
ov strahoviten boj i s visokoga tronuSa 2a- 
lostno gledi kuliko vitézov je véé moral 
zgubiti i kuliko njegvi vitézi terpiju, itak 
gizdavo i bla2eno vidi, da njegvi orsagi. 
Ausztria i Magjarska jedno lepSo dojduC- 
nost budo postigli.
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Vu historiji néga para, da bi jeden 
Clovek vu íivlenju tuliko moral i mogel 
pretrrpeti i da bi jeden Clovek tuliko dobra 
bil za svoj narod uapravil, как naS atari 
kralj. VeC как Sestdeset lét kraluje i ovu 
vréme vnogo vihrov je preletelo prék Eu
rope. Ali on svojoni mudrostjom navék je 
piizil, da njegov narod vu miru ost&ne i 
da se razvijati more tak vu znanosti, как 
í vu gospodarstvemh poslov. On, kakti naj- 
mirneSi vladar, niti néje misül morebiti, 
kakvo jakostjom bude Magjarski orsag po- 
mogel njega vu jedni veliki borbi s onom 
jakostjom, koju je vu mirnim vremenu rav- 
no za njegvoga kraiuvanja postigel.

Navék se je trail, da mir bude i néje 
on kriv, da se je svét tak zbunil i poleg 
toga i njegov narod mora éuda prenesti vu 
ovi strahovitni borbi. Kad su naSi neprija- 
telji tak gladno na паз vudrili, taki prvo 
vuru vu svojim manife9tpmo povedal nam 
je, da svoj 2ivot vu miru je Stel dovrSiti. 
Ali Svemoguönost drugaC je to odredilo, 
pod oru2je je moral pozvati svoj narod, da 
brani naSu sloboSCinu, naSu dobrotu pred 
gadnim nepnjateljom. DoSla je vura, kad 
se je na milljune naroda moralo skup tres- 
nuti. 1 vu ovi borbi, koja vise как leto dan 
traja, pokazali smo naäemo kralju, pokazali 
smo célomu svétu, da nigdar vu nikSni pot- 
reboCi, niti vu nikSni sili ne ostavimo na- 
Sega kralja, neg pripravni smo za njega do 
zadnje kaple krvi vojuvati. Kralj i naSa do- 
movina su vu miseli tiaSim vitézom. koji 
tak oduSevleno vojujeju na bojuom polju, 
lakodjer i nam doma ostajuCem, koje ta 
kodjer dosta dopadne od svakojaCke nevolje.

Svi Culimo, da jezero löt как Magjarski 
orsag ovdi stoji, nigdar smo né bili vu takvi 
pogibelji, как sad, kad ae je cöli svét prama 
nam sbunil. Koj je samo neprijatelj bil na- 
Soj domovini ili паЗето mudromu kralju, 
svi su najedenput vudrili na nas, da nas 
vuniätiju, ili do fundomenta nas sve s 
konCaju.

Так se je zapoCela Magjarskoga orsa- 
ga druga jezero létnica. Kak je pred jezero 
lélmi Sv. Stefan bil onu jakost, koja je 
obranila orsaga, tak je denes Prvi Ferencz 
József.

Osemde9etpet lét stari i sédi glavi po
fiivá denes Sv. Stefana jezero lét stara 
koruna. Vu orsaCkih brigah su poböleli 
ovi Iasi.

Magjarski kralj! NaS otec! Na tvoj 
rodjen dan primi naäe molitve. Mi se то- 
limo Sv. Stefanu mi molimo i mesto onih 
к svemoguCenomu Bogu, koji pod oru2jem 
stojiju, jerbo koji na bojnom polju stojiju, 
morebiti niti vremena némaju, da Boga 
moliju. Oni braniju naä orsag i oni ti za 
tvoj rodjen dan lépő nagradu doneseju na 
stare dane, to рак je bo2ji mir, koj néje 
veC dalko.

Svi skupa molimo se к viSnjemu Bo
gu, naj joS dugó lét pofcivi naSega mudro- 
ga kralja.

Bog po2ivi joS dugó lét magjarskoga 
kralja !

Novogeorgievsk.
Dogodjaji hitro tiraju jeden, drugoga : 

juliuSa tridesetprvoga naSi kojeniki ulaziii 
su vu Lublin, augustuSa petoga propala je 
VarSova i Ivangorod, augustuSa osemnajs- 
toga ponoCi nemei Sturmum su prevzeli 
Kovno testunga i augustuSa dvajsetoga proti

jutri propal je i Novogeorgievsk moCen 
festung vu Rusko-Polskim. Iz Kovno fes- 
tungom jedna odsnutraänja pozieija i jeden 
naj moéneSi festung je propal, Novogeor
gievsk testuugom vu Rusko-Polskim zadnjo 
pozieiju I zadnjrga festunga su rusi zgubili

Nikola je viC nadtierc g vu ovaj festung 
se je zaufal najbolje, kojemu je to bilo 
odredjeno i to mu je napré odluCena za- 
UaCa bila, da barem jedno leto zastavi nem- 
ce i tak dugo je nepusti dalje, doklam se 
rusi odzaja nebudo tak okeruzili, da opot 
jedno moCno offenzivu poCneju na nemee. 
Novogeorgievsk tak je stal pred ruskimi oCi- 
ma, как toboö takov festung, kojega uep- 
rijatelj nebude mogel prevzeti i barem néje 
jakSe sténe l tvrdovine imel, как i Varöova, 
Kovno, Ivangorod ili Brest Litovsk, itak su 
rusi najvekSo zaufanje vu ovim feetungo 
imali. Ovu pouzdanje moCi tumaciti, rusi 
su tak mislili, da ov festung bude brand 
Varäovu i niti naj menje su né célo leto 
na to pomislili, da nemei Novogeorgievska 
za sobom ostaviju i ónak ulaziju vu Var- 
äovu. Sad vidiju stopram rusi, da sve dru- 
gaC ide na bojnom polju neg, как su si to 
oni priraCunali. Rusi su veC denes leto tak 
raCuuali, da za malo vréme vu Berlinu, 
BeCu i Budimpeätu se budo Spancirali, sad 
pak se naäi Spancir&ju vu Lublinu, VarSovi, 
Novogeorgievsku i t. d.

Svi rusi su tak mislili, da Novogeor
gievska prevzeti néje inoguCe. Rusi, koji su 
prinas zarobljeni sve naSi verujeju, зато 
to né, da bi Novogeorgievsk propal bil. 
Rajéi bi to veruvali, da su nemei veC vu 
Szentpétervaru. I maju i zroka zvrho toga, 
jerbo ovaj festung je vu najboléim mestu, 
med dvemi tvrdami napravleni. Kaj зато 
deneSnja teknika premoguCna je prebaviti, 
to sve se je vu festungo naSio. Takve tvr
dovine su bile okolo festunga. a kakvesmo 
deneénja znanost moguöna je bila napraviti. 
Zanemilo je i to, da rusi su veC i po Sko- 
Iah vuCili, da ov festung, ako s nami i s 
nemcom boj bude l ruski Seregi morali 
budo retirérati, moral bude neprijatelja zas- 
taviti i orsaga obraniti. Pak izbilja, kad ie 
Hindeoburg perviC se prebli2aval к VarSovi 
iz ovoga feetunga su rusi takvo pomoC do- 
bdi, da moCen nemSki oroslan, moral je 
svoje Serege nazat poteCti i VarSovi mir dati.

Rusi su izbilja s velikom brigum zazi- 
dali ov festung med Visztula i Bug vodami, 
tojest tarn, gde se öve dvé vode skup 9té- 
Ceju. Novogeorgievsk na puno vekSirn pros- 
loru je napravleni, как пай Przemysl. Vu 
Novogeorgievsku blizu Ceterdesetjezer sol- 
data je bilo i vu mirnim vremenu i s naj 
noveéemi Stuki bil je naperjeni. Cetirinajst 
takvih tvrdovinah imel je okolo sebe, da 
svaka tvrdovina kakti jeden festung je vu 
raCun doSla. S med ovih vekéa stran zad
njo vréme zazidalo. PrveSo vréme né su 
rusi tak poStuvali Novogeorgievska, neg 
зато od 1908 ga leta, kad su tak predelali 
naj glasovitnedi mjerniki festunga, da iz
bilja céli svét je tak mislil, da neprijatelj 
niti blizu njega nebude mogel dojti.

Vu hiétoriji na pr. im mestu bude stalo 
to, da ей nemei Novogeorgievska prevzeli, 
skojim je zadnji festung vu Polskim nem
com vu ruke doSel. Vu festungo i okolici 
puno vise ruske eoldaCije bilo je, как je 
vu festung vlezlo i зато tak se je moglo 
pripetiti, da nemei veC как osemdesetpet 
hiljada rusov su vlovili, drugi pak su mrtvi 
ostali med ruéevinom. Mi sami prevedimo,

da rusi su hrabro branili festunga, jerbo 
drugaö uebi moglo tuliko mrtvib biti.

Kak va2en dogodjaj je to, da su nemei 
Novogeorgievska zadobili vidi ae i stoga, 
da Vilmos сезаг odmah как je taj slaven 
glas dob i, osobno je odiSel na bee mesta, 
da zabvali Beseler generalu i njegvomu vi- 
te2komu Seregu ov dobitek. NaSe veselje je 
takodjer né menjde, как i nemSko, jerbo i 
naéi vitézi slavno vojujeju po ruski zemlji 
i veC znamo, da ekup savezni Seregi opet 
jeden veliki vudarac budo dali rusom.

Kak je Novogeorgievsk propal, doSle 
su zadnje vure i Brest-Litovsku, koj je veC 
od severne strani nekoje tvrdovine zgubil. 
Od zapada pak veC jeden moCen, tak rekuC 
ocelnati rink je obkolil Brest-Litovska, gde 
naéi Vilmos zvani baki vojujeju. Samo Ce- 
kamo onu vuru, kad VilmoS cesar i naSe 
bake, honvédé i narodne gardiste bude po- 
hodil vu Brest-Litovsku, da se njim zahvali, 
как je to i vu Lembergu napravil. Ovdi 
opet strahovitno munieije, oru2ja, Stukov i 
svega blaga bude nam vu ruke doSlo, как 
i vu Novogeorgievsku, gde su nemei osem- 
desetpetjezer rusa polovili, sedemsto Stukov 
i neizmerno munieije zadobili.

Jedno leto dva milljun za- 
robljenikov.

Od poCetka boja, do augueluSa prvoga 
dva müljnn neprijatelja яи polovili naSi t 
nemSki Seregi. Ov neizmerno veliki broj 
oCivestno ka2e, da do vezda mi i naS sa- 
veznik smo sve odluCne bitke zadobili. Ov 
broj je mera célomu boju. Pod ovim bojom 
se je spunil ov orijadki broj. Nigdar je jóé 
niti jeden neprijatelj tuliko zarobljenikov 
imel. Prvoga milljuaa öest mesecov i tri 
tijedne smo spunili, drugoga milljuna jeden 
mesec malo krajSe vréme.

Na zapadnirn frontu, gde veC vide me
secov nepromienjeno stoji boj, tristotrideset- 
jedno hiljada francuzov, belgiancov i eng- 
lezov su od tirali vo su2anstvo. Mi pak na 
ju2nim bojnom polju dvajstitri jezero srbov 
smo polovili. Ostalne zarobljenike pak je 
oriiaSki ruski Sereg zgubil. Vu toCnim bro- 
ju : jeden milljun, Sestopetdeset jezer oso- 
bab. Od ovoga orijaSkoga broja, vekSa stran 
je zadnje mesece nam doSlo vu ruke. DoS
lo pak je naSim i saveznim slavnim Sere- 
gom. Samo majuSa meseca tristo i jedno 
jezero rusa smo vlovili, juniuSa meseca pak 
dvéstodvajsti jezer, juliuda meseca prve da
ne pak trideset i dvé jezero.

Juliuöa petnajstoga se je poCel obCi- 
niti juris proti rusko-polskirr. feslungom i 
óva offenziva joS podjednoma stém traja, 
da se rusi dan, na dan dalje i dalje vle- 
Ceju proti srédni Russiji. Ovu slavno juri- 
Sanje do juliuSa zadnjih danov stodevetje- 
zer zarobljenikov je dotiral vu Austria-Mag- 
jarsko i vu NemSko. AugustuSa meseca 
(zadoji dani su né vu ovim raCunu) devel- 
desetpet jezer zarobljenikov je naS bojoi 
plien. Ako sim zraCunamo strahovitno vnogo 
mrtvih i plezéranih, to je takvo prelévanje 
krvi, da niti neizmerno velika Russija to 
vise namestiti nemore. Za to itak francuzke 
i ruske novine tak piSeju, da rusko retiré- 
ranje je jeden krasen manőver. No, ovaj 
krasen manőver veC krvi je zahtéval od 
rusov, как na svéto naj kervaveSe bitke.

Dva milljune smo veC preskoöili, barem 
vu ovim raCuno né su nutri oni, koje emo
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mi na talijanski granici, turéini pák vu Kau- 
kazudu i vu Dardanellák klanjcu polovili. 
То рак dobro znamo, da i ovdi je véé na 
biljada zarobljemkov dodlo nam íturéinom 
vu ruke.

Istma, da na Izonzo trontu i pri Dar- 
da ne Ili néga tak nezmerno zarobljenikov, 
как na severnim bojnom polju, ali síéin 
vise ga mrtvih i plezéramh. Íz svega toga 
vidi se, da nádi ueprijatelji véé tuliko Ijudst- 
va su zgubili, da vide nebudo moguéni to 
namestiti. Dva milljun zarobljenikov i vno- 
go milljun mrtvih je uspjeh tomu, da se je 
céli svét na пае oborudil.

Svrho tak velikoga zgubiCka, rusi se 
jako srdiju na svoje saveznike, najmre pák 
na engleze, koji su tri milljun veliki Sereg 
obcöali rusom, pák su komaj éetiristojezer 
soldaéije poslali na pomoé i to samo takve, 
koji su vu Engleziji bez posla 2ivéli i зато 
za dobre peneze su stali pod orudje. Ruske 
novine pideju, da za onu vréme, ako rusi 
nebi bili se stakvom moCjom navalili bili 
na Ishodno-Prusko, nemei bi tak bili spo- 
trli francuze, как jih je jód nigdar nidéi né. 
Dakle, pideju novine, sad rusi kad su vu 
tak veliki stiski, pravo imaju zahtévati od 
saveznikom, da i oni se sad stakvom moé- 
jom navaliju na nemce, как su se rusi i 
Btém obraniju ruskoga derega, drugaé ga 
neprijatelji do funduda vunidtiju. Pideju 
nadalje novine, da rusi pravo imaju zahté
vati od Englezije, da né tri milljune, neg 
lest milljunov podle na pomoé.

Как mi znamo i poznamo Engleziju, 
rusi slobodno éekaju do konca svéta dók- 
lám jim englezi dest ili tri milljune solda- 
Cije podleju. То рак je tak dugi term in, da 
niti mi, niti pák rusi se nebudo ga véekali.

Pokebdob pák rusi véé jako na glas 
zahtévaju pomoé od Englezije i véé su se 
za grozili, Englezija da barem nekaj skade, 
obeéala je rusom deststo font dterlingov na 
pusod i na dober intered.

Dobro vidiju véé to rusi, da Eoglezija 
svigdi зато za svoj tép gledi i jako malo 
se brini za svoje saveznike, najmre pák 
za ruse, jerbo как i rusi sami veliju, Eng 
leziji né je cilj, da jeden moéen ruski or- 
sag ostane, neg cilj njim je samo to, da 
nemdko vunidtiju i sami englezi ostaneju 
gospoda tak na morju, как i na suhom.

Poleg toga se éujejo takvi glast, da 
rusom je véé dodla volje zosebni mir nap- 
raviti s nami i s nemei. Zanemiten glas 
je to, barem n« je sludbeno dodel i ne je 
potvrdjeni.

Na talijanski granici.
Z avzeta  M onte Peralba. Stopram 

vezda znamo, как su nádi jedno moéno 
talijansko poziciju zavzeli — Monte Peral- 
bu — oa karinthiinski granici. Ov sluéaj 
svedoéi, da boj ne stoji od vnodina osobah, 
neg od eegurdéine i od vitedtva.

Jód juliuda li ga dve patrole, svaka 
je samo iz trejo bakov stala, zapoved su 
dobile, da talijane iz Monte Peralba brega 
pretiraju. Jedno patrolu je Fellner Rudolf 
kaprol, drugo pák Lipóth Lajos freiter vodil. 
Obdirno zapoved né su njim mogli dati. 
Sami po svoji miseli i pameti su morali 
zapoved zverditi.

Svi su dobro znali, da takvo zadaéu
su dobili, koju зато svojom smrljom mo- 
reju zverditi, jerbo talijani su vu takvi po 
ziciji bili, da néje bilo moéi do njih. Predi

nekoji dán céla kompanija i dvé madin— 
puöke su strölale ovu isto poziciju i uikaj 
su né mogli talijanom zapovedati.

Patrole vude i granetline su sobom 
nesle. Lipóth freiter je blide neprijatelja do 
del i odmah se na njega navalil. Talijani 
su strahovitno poéeli strélati i . barem su 
sve tri trofili, Lipóth je itak dalje tak stré- 
lal, как da bi céla dvarrrJinija bila med 
peéinami.

Med lem toga Fellner kaprol je na jed
no drugo peéinu splazil, na koju se je s 
vudami gori potegel. Kad je véé s velikom 
mukum gori na peéini bil, dalostno je pre- 
videl, da odovud nemore strélati na talija
ne. Na to se je iz peéine na jedni vudi 
dőli spustil i ónak je visel med nebom i 
zemljum. Vu ovim polodaju je poéel gra- 
uetline i bombe hilati na neprijatelja.

Talijani etrélali su na njega, ali hvala 
Bogu mti jedna kuglja né ga trofila. Njegvi 
baki pák su iz dobre pozicije strélali na 
talijane i koj je зато malo se pokazal, 
odmah je mrtev bil. Deéki tak su dobro 
strélali, da niti jeden tátiján néje div ostal 
i nidéi je né mogcl talijanskomu regimentu 
glas dati, koj se je ravno na ovim mestu 
na dturmu spravlal. Talijani vu takvi mi
seli, da njiha patrola je na Monte Peralbu, 
idli su svelikom segurdéinom na dturmu. 
Samo onda su se sbésili, kad su mesto 
svojih, neprijatelja nadli pred sobom Nádi 
su tak strélali na talijane, da skorom niti 
jeden je né div ostal. Céloga regimenta su 
vunidtili.

Nádi dva vodji, kaprol i freiter svojom 
pametjom i vitedtvom takvo bitku su za- 
dobili, как da bi njih céli regiment bil. О 
bedva su zlato medaliju dobili.

Bitka na Krn bregu. Od juniuda 
meseca traja podjednoma velika borba na 
Krn bregu. Najpervié zagrebaéki regiment 
se je ovdi vitedki skazal, negdadnjega Trenk 
baruna panduri. Za veliko vitedtvo sam 
kral jih je pohvalil.

Talijani ponoéi na dturmu su idli proti 
Krn bregu. Trenk-panduri. nádi slavni zag- 
rebéani s bajonetom i spudkinim tudom su 
Cekali talijane i ónak su je doli prekopica- 
vali iz brega. Neprijatelj videput jeden z& 
drugim idei je na dturmu, ali nádi vitedki 
horváti né su pustili svoje pozicije. Pofiam 
su magjarski gardisti, honvédi i bodnjaki 
takodjer vitedki vojuvali na Krn bregu. Brég 
je jako strven i sam kamen je tak, da de- 
kunge néje moéi kopati. Stuke su nádi sol- 
dati odvlekli na jezero éetiristo metrov vi- 
soki brég. Marhu pedice gori tiraju i gori 
na bregu ju koleju.

Na ovim bregu i po danu je véé ve
lika zima, stém bolje pák ponoéi. Soldati 
su bunde dobili. Samo po dano moreju 
spati, jerbo talijani naravno po nőéi ili pák 
vjutro rano idejű na dturmu.

Drugaé pák za lo talijani céli dán stra- 
hovitno strélaju i samo onda prestane pras- 
kanje, kad se velika megla spusti na brég 
Kad je megla, onda i nádi moreju vun dojti 
iz luknjih i pripeli se, da samo dvajsti 
koraéov dalko se dpancirajn od talijanskih 
dekungov.

Ovdi se neprijatelji nepoznaju как nap- 
rimer na francuzkim frontu, gde se jedni 
sdrugami lépő spominaju. Nádi как spaziju 
dteroga, odmah strélaju Talijani pák nádim 
nedaju mir, kad menad dobiju. Svekdinoina 
onda strélaju najbolje.

Koji su na Km bregu, izverstno kodtu 
imaju. Kruh ie iz cibte páeuíce. Svaki dán 
mesto pol litra vina slivnu dganior dobiju, 
jerbo vu zimi to je bol je topi, как vinu. 
Takvi vitézi su na bregu i tak tedko slud- 
bu zverdavaju da sam general je rekel, 
da pred svakim jednim Skerlaka treba zdiéi.

KAJ je  n o vo g a?

Sprléa vanfe.
Z Bogom fara, vrati síd ska!
Как bus ti prazna ostala.
V Kanitu moramo iti,
Otca, majku ostaviti.

Z Bogom bratec i  sestrica,
Z Bogom draga grlicica!
Mladi junaki tuguju,
Kad oni nutri rukuju.

Hodte brati, bajd! idemo!
Pak te ruse izbijemo.
I  nam dosla j e  vurica 
Sedemnajstoga majusa.

Та ста masin-bizica,
0 na nas je odpeljala 
Vu tu Veliku-Kanizu
1 tarn vu cesarsku hizu.

Fótiam su nas odpeljali,
Gde smo najzadnjiput vidli 
Tam poljeg legradske gore 
Nase lépő Medjimurje.

S Bogom mi ostante anda 
Zelenoga bora kita:
0 ti lépő Medjimurje,
1 vi pajdasice moje !

Tam kre stajerske granice 
Zahaja se toplo sunce,
Jos jedenput pozaravljam te 
Lépő na se Medjimurje!

Cuvaj Boze svetlog kralja!
Jakost daj svéta kuruna!
Da nadvladamo Srbiju 
I  tu silnu rusku vojsku.

Felső-Király talva. V a rg a  J á n o s .
regrut.

—  S tra za m e s te r —  ja p a  í lejti- 
nan t s in . Lovad István stradamedtra tak 
poznaju magjarski husari, как svojegaotca. 
Petdesetosem lét je star, ali jód tak sedi na 
konju, как da bi priradéeni, né zabadav on 
je petnujst lét Ludovika akademije dijaké 
vuéil jahati. Stradamedtra tak pri regimentu, 
как i vu akademiji jako su ga radi imeli. 
Oficiri, kad su né vu sludbi bili, samo za 
Lovas bácsija su ga zvali. Lovas bácsi 
imel je jednoga sina, koj né sdavnja, kakti 
lejtinant ie odidel na bojno polje. Cetiriput 
je bil plezérani i svigdar sam otec je dan 
i nőé pri sinovi postelji bil i milostivno ga 
je vraéil. Sad je petiput dodel dimo plezé
rani, ali stakvemi ranami, da éloveéja zna- 
nost né mu je mogla véé pomoéti. Mladi 
letinant vumrl je. Otec je jeden éas vusebi 
tiskal veliko dalost. Nekoji dán véé né je 
mogel sterpeti, stupil je pred ezrededa i lépő 
podteno ga je prosil, naj ga pudti na bojno 
polje, da si nad neprijateljom srébu zverdi 
za onu krv, koju je sin pretoéil. Ezreded 
premidlaval je, ali bi pustil petdesetosem lét 
staroga husara na bojno polje, ali Lovas 
István svaki dán je opetuva! svoju prodnjo. 
Nazadnje smiluval se erreded nad Lovas 
Istvánom i augustuSa 16-ga odpustil je pet-
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desetosem lét staroga husara, da si srCbu 
zverái, za onu krv. koju je sin prelejal.

—  Volnjak sa 72 ormara, páni sa 
péelama za prodati u Kuráancu (Zrinyifalva) 
pri uéitelju.

—  Ta lijan sk i —  tu rsk i boj. Tali* 
jani auguatuSa 21-ga poruéili su i turéinom 
bója. Vu talijanskim glavnim varaöu na ve* 
Cer se je ov glas rezSiril i yu varaáu ni- 
kakvo oduSovIenje né je bilo, jerbo atanov- 
niki na ov glas rajéi bi se bili plakali. Ta
lijanski kormán opet takov korák je nap* 
ravil skojim lehko célo talijansko zemlju 
vuniöti. Talijanski orsag dugó se je ovoga 
koraka branil, ali antant je tak silno zah- 
téval turski boj od talijanov, da nazadnje 
su itak к tomu prevoliti morali. Talijanski 
poglavari dobro znaju, da onoga áerega, ко* 
jega vu Dardanelle mora:;i poslati, iz naáe 
granice ga moraju zeti. Ako pák je céli ta
lijanski Sereg s célom moéjom né mogel 
naSe pozicije predrti i prevzeti, как bude 
ande jeden puno menjsi i slabeäi Sereg to 
napravil. Talijani su veö napré straho, da 
niti svoje pozicije nebudo mogli zaderSati. 
Talijani jeden vekéi Sereg moraju poslati vu 
Dardanelle, ali sami neznaju gde ga budo 
zeli, jerbo véé niti vu Lybiu nemoreju dosta 
soldaéije dati, gde je arabi dán, na dán po- 
kaju. Talijani takvoga terha i zadaéu su na 
sebe zeli, koju zverSili nebudo mogli i rav* 
no za to dugó su se branili proti tomu, da 
turéinu bója poruéiju.

Ali antant né je dal talijanom mira, 
koji su se stém najbolje branili, da némaju 
peneze i stroSka joS za jeden növi boj. Naj- 
predi su od Englezije prosili, ali englezi 
samo na takov naéin su Steli peneze dati, 
ako talijani predi poSleju svoj Sereg vu Dar
danelle. Amerika pák je né Stela na porgu 
municiju dati i voziti talijanom. Sve samo 
sa gotove peneze.

Viktor Emanuel kralj 21-ga popoldan 
je podpisal i prevclenje dal za turski-tali- 
janski boj. Как se je to pripetilo, konzulá
tusi tak turski, как i talijanski odmah su 
ostavili svoju mésta. Turski kormao odmah 
je rimskoga konzul» dimo pozval.

Turéini tak veliju, da za badav bude 
doSel i talijanski Sereg vu Dardanelle, itak 
zato nikuj nebudo mogli napraviti, jerbo 
Dardanelle néje moéi prevzeti. Dardanelle 
joS su vu takvim poloZaju, как su i od 
poéetka bója bile. Niti englezke, niti pák 
francuzke ladje do vezda né su mogle tvr* 
dovine poruSiti, ravno tak nebudo mogle 
niti talijanske

— Brest-Litovsk je propel. 1915 
augustuSa 26-ga je óva sluábena prijava 
doSla : Breat-L tovak je propal. Arz mag- 
jarski general s magjarskami honvédi od 
íestunga na jug prevzel je Kobylani selo. 
Stém je predral odsvunaSnji front i odzaja i 
je doSel do íestunga. Med tern toga naSi 
baki Stur,mum su zadobili Koroszczyu zva- 
noga festunga, od zapadne strani pák su 
nemei zadobili tri testunge i zavzeli su pri | 
mostu stojeéu citadellu i ponoéi vdrli su vu 
najjakSi testung. Neprijatelj na to se je pré
dái Так je doSel zadnji ruski festung nam 
vu ruke, za kojega su rusi tak mislili, da 
barem dvé leti se bude mogel braniti. Rusi j 
su véé previdli, da pred naSemi i nemSki 
Stuki niti jeden festung nemore ostati,jerbo 
как blizu festunga nastaviju strahovitne; 
Stuke, za par danov tak ga Sírom reztréla*

ju, как kotorovnjaka. Kuliko rusa je opeti 
tam dőli opalo, i kuliko su njih Sivih za-1 
robili, od toga joS néje doSla prijava. Та* 
kodjer, kuliko municije, sfroéka i Stukov 
emu opet tam rusom odzeli, neznamo joS. 
Samo tuliko si mislimo, da opet vise sto 
tin Stukov su rusi kvarni, jerbo ovu je bil 
jeden najvekSi i naimoéneSi festung.

—  S trahoviten  talijanski s g u b i-
cek na la va ro n e i bregu. 26-ga augus
tuSa javil je Höfer: Na doberdoi frontu 
véera opet su talijani navalili se na Monte 
dei sei Busi. Как navék, tak i vezda naSi 
kervavu su je nazat sbili. Pred görzkim 
mostu je mir bil. Od mórja veliko stréla- 
nje se éulo, najmre pák okolo Flitscha, gde 
je neprijatelj pazlivo Stel do naSih Sancov: 
dojti. Na lavaronei bregu su talijani stra- í 
hovitno biti bili. Как i drugda i sad su I 
predi deset danov strélali podjednoma na 
naSe pozicije, naj vekSe strélanje je na ve- 
éer naetalo i do polnoéi je trajalo. Talijani 
iz svakojaékih Stukov su tak strélali, da su 
svakojaéke kuglje tak curele как tuéa, za 
tern viSe peSiékih regimentov je na Sturmu 
iSlo. NaSi izverstni tiroléani i kanonéri sva- 
ko Sturmu su nazat sbili. Strahovitni borbi 
je samo vjutro konec bil. Kuliko su talija
ni ovu nőé ljudstva sgubili, to né je bilo 
moéi odmah preraéunati. Samo pred drot- 
nami ploti blizu dvé jezero rnrlvih je le
haló. Iz toga moéi premialiti, kuliko ljudst 
va je poSdrla noéna Sturma. NaS sgubiéek 
proti talijanskomu niti vu raéun ne dojde. 
Talijani su véé tak plaSlivi, da sdobra ne* 
éeju na Sturmu iti, neg s maSin-puSkami je 
moraju tirati, как i ruse. To je treba bilo' 
talijanom. j

—  Nőve bitke na bukovinsk i g ra -
nici. Universul novine iz Bukarests piSeju, 
da augustuSa 19 ga na celim bukovinskim 
frontu opet su se nőve bitke zapoéele. Koji 
na granici stojiju jedno nőé lépi boj su 
vidli vu zraku. Dva ruski aeroplani i jeden 
naS aeroplan su bitku zapoéeli med sobom 
vu veliki visini. Zrakoplivci svi su s revol
verami bili naperjeni i s revolverov su síré 
lali jeden na drugoga. Doli stojeée éete ta- 
kodjer su strélale na aeroplane. Bitka vu 
zraku pol vure je trajala i onda obedva 
ruski aeroplani nazat su odleteli.

—  Japan bude dal Stuke. Vu Rus- 
kim véé se jako pózna, da premalo Stukov 
imaju. Velika sila je barem na tristo ta 
borskih Stukov i na éeterdeset baterijih ve 
likih Stukov. Svrho toga se poéela razpra- 
va med ruskim i japanskim kormanom i 
brséas za kratko vreme japan bude poslal 
Stuke, takodjer i unteroficire, koji muStrali 
budo ruske kanonere

—  P obujn i belginski regim ent. 
Na Iser frontu jeden belginski regiment pobu- 
mise je i vise neje Stel vu strahoviten ogenj 
iti Nekoje su odmah tam na lice mesta doli 
sterlili, regimenta рак su stem Slrofali, da dva 
tijedne pod jednoma mora vu prvi liniju i 
vu ognju stati. Cuje se, da tam i francuz 
ki regimenti se bumju i vodje kreviju, 
da nemoreju napreduvati i nemee pre- 
tirati.

Za tabor sku poéta  gotovi kn- 
verti sa napisom, takodjer i TABORS- 
K E  K A R T E  se dobija kod Flacbel 
EOIŐp (Strausx Sándor) knjliarlcl . 
Ciena г ka vert  — 2  UH. —  taboraka 
karta  —  1 till.
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mi na lalijanski granici, turéini pak vu Kau- 
kazu&u i vu Dardanellák klanjcu polovili. 
To pak dobro znamo, da i ovdi je véé na 
biljada zarobljemkov dodlo nam i turöinom 
vu ruke.

letina, da na Izonzo frontu i pri Dar- 
danelli néga tak nezmerno zarobljenikov, 
как na severnim bojnom polju, ali elém 
vide ga mrtvih i plezéramh. lz svega toga 
Vidi ee, da nadi ueprijatelji veö tuliko Ijudst- 
va au zgubili, da vide nebudo moguéni to 
nameetiti. Dva milljun zarobljenikov i vno- 
go milljun mrtvih je uspjeh tomu, da se je 
C61i svét na nas oborudil.

Svrho tak velikoga zgubiCka, rusi se 
Jako srdiju na svoje saveznike, najmre pak 
na engleze, koji su tri milljun veliki dereg 
obeíali rusom, pak su komaj öetiristojezer 
aoldaöije posiali na pomoö i to samo takve, 
koji su vu Engleziji bez posla 2iveli i samo 
za dobre peneze su etali pod oru2je. Ruske 
novine pideju, da za onu vréme, ako rusi 
nebi bili se stakvom moCjom navalili bili 
na Ishodno-Prusko, nemei bi tak bili spo- 
trli francuze, как jih je jód nigdar nidCi né. 
Dakle, pideju novine, sad rusi kad su vu 
tak veliki stiski, pravo imaju zahtévati od 
saveznikom. da i oni se sad stakvom moé- 
jom navaliju na nemee, как su se rusi i 
etém obraniju ruskoga derega, drugaC ga 
neprijatelji do funduda vunidtiju. Pideju 
nadalje novine, da rusi pravo imaju zahté
vati od Englezije, da né tri milljune, neg 
lest milljunov podle na pomoC.

Kak mi znamo i poznamo Engleziju, 
rusi slobodno Cekaju do konca svéta dok- 
lam jim englezi dest ili tri milljune solda- 
Cije podleju. To pak je tak dugi termin, da 
niti mi, niti pak rusi se nebudo ga vCekali.

Pokehdob pak rusi veö jako na glas 
zahtévaju pomoé od Englezije i véé su se 
sa grozili, Englezija da barem nekaj ska2e, 
obeéala je rusom deststo font dterlingov na 
pusod i na dober intered.

Dobro vidiju véé to rusi, da Eoglezija 
svigdi samo za svoj 2ep gledi i jako malo 
se brini za svoje saveznike, najmre pak 
za ruse, jerbo как i rusi sami veliju, Eng 
leziji né je cilj, da jeden mocen ruski or- 
sag ostane, neg cilj njim je samo to, da 
nemdko vunidtiju i sami englezi ostaneju 
gospoda tak na morju, как i na suhom.

Poleg toga se éujejo takvi glasi, da 
rusom je véé dodla volje zosebni mir nap- 
raviti s nami i s nemei. Zanemiten glas 
je to, barem né je sluftbeno dodel i ne je 
potvrdjeni.

Csáktornya, 1915. augustusa 29-ga.

Na talijanski granici.
Z avzeta  M onte P eralba. Stopram 

vezda znamo, как su nádi jedno moéno 
talijansko pozieiju zavzeli — Monte Peral- 
bu — na karinthiinski granici. Ov sluéaj 
svédőéi, da boj ne stoji od vnodina osobah, 
neg od segurdéine i od viteztva.

Jod juliuda li ga dve patrole, svaka 
je samo iz trejo bakov stala, zapoved su 
dobile, da talijane iz Monte Peralba brega 
pretiraju. Jedno patrolu je Fellner Rudolf 
kaprol, drugo pak Lipöth Lajo9 freiter vodil. 
Obdirno zapoved né su njim mogli dati. 
Sami po svoji miseli i pameti su morali 
zapoved zverditi.

Svi su dobro znali, da takvo zadaéu
su dobili, koju samo svojom smrtjom mo- 
reju zverditi, jerbo talijani su vu takvi po 
zieiji bili, da néje bilo moéi do njih. Predi

nekoji dan céla kompanija i dvé madin—■ 
pudke su stréiale ovu istu pozidju i mkaj 
su né mogli talijanom zapovedati.

Patrole vu2e i granetline su sobom 
nesle. Lipótb freiter je blide neprijatelja do 
del i odmah se na njega navalil. Tabjani 
su 8trahovitno poéeli strélati i barem su 
sve tri trofili, Lipóth je itak dalje tak stré- 
lal, как da bi céla dvarmlinija bila med 
peéinami.

Med tem toga Fellner kaprol je na jed
no drugo peéinu splazil, na koju se je s 
vudami gon potegel. Kad je véé s vehkom 
mukum gori na peéini bil, dalostno je pre- 
videl, da odovud nemore strélati na talija
ne. Na to se je iz peéine na jedni vu2i 
dőli spustil i ónak je visel med nebom i 
zemljum. Vu ovim polodaju je poéel gra- 
uetline i bombe hilati na neprijatelja.

Talijani etrélali su na njega, ali hvala 
Bogu niti jedna kuglja né ga trofila. Njegvi 
baki pak su iz dobre pozicije strélati na 
talijane i koj je samo malo se pokazal, 
odmah je mrtev bil. Deéki tak su dobro 
strélali, da niti jeden talijan néje 2iv ostal 
i nidéi je né mogel talijanskomu regimentu 
glas dati, koj se je ravno na ovim mestu 
na dturmu spravlal. Talijani vu takvi mi
seli, da njiha patrola je na Monte Peralbu, 
idli su svelikom segurdéinom na dturmu. 
Samo onda su se sbésili, kad su mesto 
svojih, neprijatelja nadli pred sobom. Nadi 
su tak strélali na talijane, da skorom niti 
jeden je né 2iv ostal. Céloga regimenta su 
vunidtili.

Nadi dva vodji, kaprol i freiter svojom 
pametjom i vite2tvom takvo bitku su za- 
dobili, как da bi njih céii regiment bil. О 
bedva su zlato medaliju dobili.

Bitka na Krn bregu. Od juniuda 
meseca traja podjednoma velika borba na 
Krn bregu. Najpervié zagrebaéki regiment 
se je ovdi vite2ki skazal, negdadnjega Trenk 
baruna panduri. Za veliko vite2tvo earn 
krai jih je pohvalil.

Talijani ponoéi na dturmu su idli proti 
Krn bregu. Trenk-panduri. nadi slavni zag- 
rebéani s bajonetom i spudkinim tudom su 
éekali talijaoe i onak su je doli prekopica- 
vali iz brega. Neprijatelj videput jeden za 
drugim idei je na dturmu, ali nadi vite2ki 
horváti né su pustili svoje pozicije. Potlam 
su magjarski gardisti, honvédi i bodnjaki 
takodjer vitedki vojuvali na Krn bregu. Brég 
je jako strven i sam kamen je tak, da de- 
kunge néje moéi kopati. Stuke su nadi sol- 
dati odvlekli na jezero éetiristo metrov vi- 
soki brég. Ma rhu pedice gori tiraju i gori 
na bregu ju koleju.

Na ovim bregu i po danu je véé ve
lika zima, stém bolje pak ponoéi. Soldati 
su bunde dobili. Samo po dano moreju 
spati, jerbo talijani naravno po nőéi ili pak 
vjutro rano idejű na dturmu.

Drugaé pak za to talijani céli dan stra- 
hovitno strélaju i samo onda prestane pras- 

[ kanje, kad se velika megla epusti na brég 
Kad je megla, onda i nadi moreju vun dojti 

[ iz luknjih i pripeti se, da samo dvajsti 
koraéov dalko se dpanciraju od talijanskih 
dekungov.

Ovdi se neprijatelji nepoznaju как nap- 
rimer na francuzkim frontu, gde se jedni 

I sdrugami lépő spominaju. Nadi как spaziju 
dteroga, odmah strélaju Talijani pak nádim 
nedaju mir, kad mena2 dobiju. Svckdinoma 

I onda strélaju najbolje.

Koji su na Krn bregu, izverstno kostu 
imaju. Krub ie iz ci&le pseuice. Svaki dan 
mesto pol litra vina slivnu dganicu'dobiju, 
jerbo vu zimi to je bol je topi, как vinu. 
Takvi vitézi su na bregu i tak tedko slu2- 
bu zverdavaju da sam general je rekel, 
da pred svakim jednim dkerlaka treba zdiéi.

Ka J je novoga?

S priéa
Z Bogom fara, vratisinska!
Как bőé ti prazna ostala.
V Kan Ни то ram о iti,
0 tea, majku ostaviti.

Z Bogom bratec i sestrica,
Z Bogom draga grlicica!
Mladi junaki tuguju,
Kad oni nutri rukuju.

Hodte brati, bajd! idemö!
Pak te ruse izbijemo.
1 nam dosla j e  vurica 
Sedemnajstoga majusa.

Та crna masin-hizica,
0 na nas je odpeijala 
Vu tu Veliku-Kanizu
1 tam vu cesarsku hizu.

Potlam su nas odpeljali,
Gde smo najz&dnjiput vidli 
Tam poljeg legradske gore 
Nase lépő Medjimurje.

S Bogom mi ostante anda 
Zelenoga bora kita .
0 ti lépő Medjimurje,
1 vi pajdasice moje !

Tam kre stajerske granice 
Zahaja se toplo sunce,
Jós jedenput pozdravljam te 
Lépő na se Medjimurje!

Си vaj Boze svetlog kralja!
Jakost daj svéta kuruna /
Da nadvladamo Srbiju 
I  tu silnu rusku vojsku.

FelsÖ-Kirklytalva. Уагдя János.
regrut.

—  S tra za m e s te r —  ja p a  í lejti- 
nan t s in . Lovad István straéamedtra tak 
poznaju magjartki husari, как svojega otca. 
Petdesetosem lét je star, ab jód tak sedi na 
konju, как da bi priradéeni, ué zabadav on 
je petnujst lét Ludovika akademije dijaké 
vuéil jabati. Stra2amedtra tak pri regimentu, 
как i vu akademiji jako su ga radi imeli. 
Oficiri, kad su né vu sludbi bili, samo za 
Lovas bácsija su ga zvali. Lovas bácsi 
imel je jednoga sina, koj né sdavnja, kakti 
lejtinant je odidel na bojno polje. Cetiriput 
je bil plezérani i svigdar sam otec je dan 
i nőé pri einovi postelji bil i milostivno ga 
je vraéil. Sad je petiput dodel dimo plezé
rani, ali stakvemi ranami, da éloveéja zna- 
nost né mu je mogla véé pomoéti. Mladi 
letinant vumrl je. Otec je jeden éas vusebi 
tiskal veliko dalost. Nekoji dán véé né je 
mogel sterpeti, stupil je pred ezrededa i lépő 
podteno ga je prosii, naj ga pudti na bojno 
polje, da si nad neprijateljom srébu zverdi 
za onu krv, koju je sin pretoéil. Ezreded 
premidlaval je, ali bi pustil petdesetosem lét 
staroga husara na bojno polje, ali Lovas 
István svaki dán je opetuval 9voju prodnju. 
Nazadnje snmluval se erreded nad Lova9 
Istvánom i augu8tuda 16-ga odpustil je pet-
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deaetosem lét staroga huaara, da si arébu 
zveräi, za onu krv. koju je sin prelejal.

—  Voln jak  sa 72 ormara, puni за 
péelama za prodati u Kuráancu (Zrinyifalva) 
pri uéitelju.

—  Ta lija n sk i —  tu rsk i boj. Tali* 
jani augustuSa 21ga poruéili su i turéinom 
bója. Vu talijanskim glavnim varaSu na ve* 
Cer se je ov glas rezáiril i yu varaáu ni- 
kakvo oduáovlenje né je bilo, jerbo stanov- 
niki na ov glas rajéi bi se bili plakali. Ta
lijanski kormán opet takov korák je nap* 
ravil skojim lehko célo talijansko zemlju 
vuniSti. Talijanski orsag dugó se je ovoga 
koraka branil, ali antant je tak silno zah- 
téval turski boj od talijanov, da nazadnje 
su itak к tomu prevoliti morali. Talijanski 
poglavari dobro znaju, da onoga áerega, ко* 
jega vu Dardanelle moraju poslati, iz naöe 
granice ga moraju zeti. Ako pák je céli ta
lijanski Sereg s célom moéjom né mogel 
na Se pozicije predrti i prevzeti, как bude 
ande jeden puno menjái i slabeői Sereg to 
napravil. Talijani su véé napré straho, da 
niti svoje pozicije nebudo mogli zaderZati. 
Talijani jeden vekéi Sereg moraju poslati vu 
Dardanelle, ali sami neznaju gde ga budo 
zeli, jerbo véé niti vu Lybiu nemoreju dosta 
eoldaéije dati, gde je arabi dán, na dán po- 
kaju. Talijani takvoga terha i zadaéu su na 
sebe zeli, koju zverSili nebudo mogli i rav* 
no za to dugó su se branili proti tomu, da 
turéinu bója poruéiju

Ali antant né je dal talijanom mira, 
koji su se stém najbolje branili, da némaju 
peneze i stroSka joS za jeden növi boj. Naj- 
predi su od Englezije prosili, ali englezi 
samo na takov naéin su Steli peneze dati, 
ako talijani predi poSleju svoj Sereg vu Dar
danelle. Amerika pák je né Stela na porgu 
municiju dati i voziti talijanom. Sve samo 
sa gotove peneze.

Viktor Emanuel kralj 21-ga popoldan 
je podpisal i prevclenje dal za turski-tali- 
janski boj. Как se je to pripetilo, konzulá
tusi tak turski. как i talijanski odmah su 
ostavili svoju mésta. Turski kormán odmah 
je rimskoga konzul» dimo pozval.

Turéiui tak veliju, da zu badav bude 
doSel i talijanski Sereg vu Dardanelle, itak 
zato nikdj nebudo mogli napraviti, jerbo 
Dardanelle néje moéi prevzeti. Dardanelle 
joS su vu takviin poioZaju, как su i od 
poéetka bója bile. Niti englezke, niti pák 
francuzke ladje do vezda né su mogie tvr- 
dovine poruSiti, ravno tak nebudo mogle 
niti talijanske

— Brest-Litovsk je propel. 1915 
augustuSa 26*ga je óva sluíbena prijava 
doSla : Brest-Ltovsk je propal. Arz mag- 
jarski general s magjarskami honvédi odj 
festunga na jug prevzel je Kobylani selo. 
Stém je predral odsvunaSnji front i odzaja i 
je doSel do festunga. Med lem toga naSi 
baki Sturmum su zadobili Koroszczyu zva- 
noga festunga, od zapadne strani pák su 
nemei zadobili tri testunge i zavzeli su pri 
mostu stojeéu citadellu i ponoéi vdrli su vu, 
najjakSi testung. Neprijatelj na to se je pré
dái Так je doSel zadnji ruski festung nam 
vu ruke. za kojega su rusi lak mislili, da 
barem dvé Jeti se bude mogel braniti. Rusi 
su véé previdli, da pred naSemi i nem5ki| 
Stuki niti jeden festung nemore ostati,jerbo 
как blizu festunga nastaviju strahovitne, 
Stuke, za par danov tak ga Sírom reztréla* i

ju, как kotorovnjaka. Kuliko rusa je opetl 
tam dőli opalo, i kuliko su njih 2ivih za- 
robili, od toga joS néje doSla prijava. Та* i 
kodjer, kuliko municije, stroSka i Stukovj 
emu opet tam rusom odzeli, neznamo joS. 
Samo tuliko si mislimo, da opet vise sto 
tin Stukov su rusi kvarni, jerbo ovu je bil 
jeden najvekSi i najmoéneSi festung.

—  S trah o viten  talijanski s g u b i- 
cek na la va ro n e i bregu. 26-ga augus
tuSa javil je Höfer: Na doberdoi frontu 
véera opet su talijani navalili se na Monte 
dei sei Busi. Как navék, tak i vezda naSi 
kervavu su je nazat sbili. Pred görzkim 
mostu je mir bil. Od mórja veliko stréla- 
nje se éulo, najmre pák okolo Flitscha, gde 
je neprijatelj pazlivo Stel do naSih Sancov 
dojti. Na lavaronei bregu su talijani stra- 
hovitno biti bili. Как i drugda i sad su 
predi deeet danov strélali podjednoma na 
naSe pozicije, naj vekSe strélanje je na ve- 
éer nastalo i do polnoéi je trajalo. Talijani 
iz svakojaékih Stukov su tak strélali, da su 
svakojaéke kuglje tak curele как tuéa, za 
tern vise peSiékih regimentov je na Sturmu 
iSlo. NaSi izverstni tiroléani i kanonéri sva- 
ко Sturmu su nazat sbili. Strahovitni borbi 
je samo vjutro koncc bil. Kuliko su talija* 
ni ovu nőé ljudstva sgubili, to né je bilo 
moéi odmah pieraéunati. Samo pred drot- 
nami ploti blizu dvé jezero rnrtvih je le*! 
2alo. Iz toga moéi premisliti, kuliko ljudst ! 
va je poídrla noéna Sturma. NaS sgubiéek j 
proti talijanskomu niti vu raéuu ne dojde. 
Talijani su véé tak plaSlivi, da sdobra ne- 
éeju na Sturmu iti, neg s maSin-puSkami je| 
moraju tirati, как i ruse To je treba bilo' 
talijanom.

—  Nőve bitke na bukovinsk i g ra - 
nici. Universul novine iz Bukarests piSeju, 
da augustuSa 19 ga na celim bukovinskim 
frontu opet su se nőve bitke zapoéele. Koji 
na granici stojiju jedno nőé lépi boj su 
vidli vu zraku. Dva ruski aeroplani i jeden 
naS aeroplan su bitko zapoéeli med sobom 
vu veliki visini. Zrakoplivci svi su s revol
verami bili naperjeni i s revolverov su síré 
Iah jeden na drugoga. Doli 9tojeée éete ta*

, kodjer su strélale na aeroplaue. Bitka vu 
zraku pol vure je trajala i onda obedva 
rueki aeroplani nazat su odleteli.

— Japan bude dal itu k e . Vu Rus* 
kim véé se jako pózna, da premalo Stukov 
imaju. Velika sila je barem na tristo ta 
borskih Stukov i na éeterdeset baterijih ve 
likih Stukov. Svrho toga se poéela razpra- 
va med ruskim i japanskim kormanom i 
brséas za kratko vreme japan bude poslal 
Stuke, takodjer i unteroficire, koji muStrali 
budo ruske kanonere

—  P obujn l belglnskl regim ent. 
Na Iser frontu jeden belginski regiment pobu* 
ml se je i vise neje Stel vu strahoviten ogenj 
iti Nekoje su odmah lam na lice mesta doli 
sterlili, regimenta рак su stem Strofali, da dva 
tijedne pod jednoma mora vu prvi liniju i 
vu ognju stati. Cu je se, da tam i francuz 
ki regimenti se buniju i vodje kreviju, 
da nemoreju napreduvati i nemee pre- 
tirati.

Za tabor аки poéta  gotovi kn- 
vert! aa napiaom, takodjer i TABORS- 
K E  K A R T E  ae dobija kod Fiacbei 
FüiÖp (St гаи аж Sándor) knjiáurici. 
Ciena г k u vert— 2 Uli, —  tabor aka 
karta -  1 ////.

broj 35.
-------------------------------------------------------- -y

Pesem tugujuőe majke.
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A legújabb gyorssajtókkal és segédgépekkel van felsze
relve. Elvállal minden néven nevezendő könyvnyomdái 

munkákat, a legjutányosabb árak mellett.

Könyvkötészetében mindennemű bekötések a legpontosab
ban és jutányosán készíttetnek el.
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GABONA ARAK/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 .................Páenica.................. 35*—
R o z s .................H rÉ .........................24 —
А г р а .................JeCmen.................. 27’—
Z a b ................... Z o b ........................ 27*—
Kukorica uj . . Kuruza suha. . 28*—
Fehér bab uj . . Grah beli............35*—
Sárga bab . . . .  Grah 2uti............34 —
Vegyes bab . . . Grah zmeöen. . . 34 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 52-—
Lenmag............. L e n ........................ 70 —
Tökmag............. Koáöice.................. 52 —
Bükköny...........Grahorka............... 28*—

: Ш 1  M M !
Főméitóságu dr. Herczeg Batthyány-Strattmann László magyar- ^ 

I országi hitbizományához tartozó nagykanizsai (Zalavármegye) uro- "
I dalom, mely áll: a nagykanizsai 1131 k. hold, a sánczi 780 k. hold, i

. a gvótai és zsigárdi 1818 к hold, a homokkomáromi 988 k. hold, a

a bánfai 718. k. hold és a szepetneki 954 k. hold kiterjedésű bir- * 
I tokból, —  továbbá a horvátnádaljai (Vasyármegye) 918 k. hold, ki- |
I terjedésű birtok, — s végül a ludbregi (Horvátország, Varasdvár- í

megye) uradalomhoz tartozó 3594 k. hold kiterjedésű birtok, —  a 
' 1916. évi október 1-től kezdödöleg 20 évre haszon- "
I bérbe adatik. * I

I írásbeli bérleti ajánlatok legkésőbb folyó 1915. évi no- á

vem bér 1-ig jogigazgatóságnál nyújtandók br, ahol egyúttal a á

" bérletekre vonatkozó összes adatok és feltételek is betekinthetők. *

1 h. №1 Ши Miiül Usli ПММ MM №- ] 
I Silisiü, SzdíiHi Mi-Él 3. а. (№и№). ]

„Perpetuum1'
egyetlen barnaszénnel fűthető folytonégő 

KÁLYHA.
A jelenkor legjobb kályhája! Legtakaré
kosabb fűtés! Teljesen szagtalan! Éjjel - 
nappal egyenletes kellemes meleg! Pon
tosan szabályozható hőmérséklet! Nincs 
korom! Nincs salak! Nincs por! Nincs ke
zelés! Évenként csak egyszer kell befűteni!

HIRSCH és FRANK
Budapest-Salgőtarjáni gépgyár és vas
sá, 2—3 öntő RT.

BUDAPEST, VI., ARÉNA-ÚT 128.
------— ------- --------------------- ------ 4

l értesítés. j
l Van szerencsém a n. é. hölgyközönség becses tudomására adni, hogy bu-j
l dapesti és wieni bevásárlási utamból <

í a legmodernebb mintájú téli Mii kalapokkal j
 ̂felszerelve megérkeztem. Ajánlom nagy raktárom megtekintését és szükség esetén j 

c szívás megbízását. Átvasalásokat, átalakításokat, díszítéseket gyorsan és jutányosán j 
l végzek. Becses pártfogást kérve, maradok j

teljes tisztelettel ^

\ Luhovnyáh Bemátné dívatáruenő ]
it Csáktornya, pctőfi-utca \
I • í

HeppEdejehdrCsdlttoniija
Rákócl-illci hiti broj 18. poli| Knljivskofi suda.

Ima takaj trgovinu I f i n i j l  
od najbolse vrsti i H l lY H i

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

MS *>-•
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M o to rtu lajd o n o so k!
Sikerült gyártmányomat annyira tökéletesíteni, hogy 

nem szükséges többé:
1) benzinnél 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 6) 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 
,, ,, fel ,, ,, . Но*- -  „

kisebb vételn él.......................................... 125*—  „
helyt wieni gyáramból vashordókban szállítva, készpénzfizetés 
ellenében. Utánvételes rendeléseket nem eszközlök. И7 3—3

Nyomatott Fischet Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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