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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.
K ia d ó h iv a ta l : 

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

Telsfbs szia 34.

M U R A K Ö Z
■«Oyar ót ta rv it  nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

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

Egyes szám ára 20 fillér. 
Hirdetések ]utányeeee száalttatsak. 

Ny lit tér petitesre 50 «II ér.

Feleiéi eeerkeesté;

zr ín y i k a r o l y .

A béke felé.
Hadüzenetek, diplomáciai jelentések, 

jegyzékek ... a minden újságolvasó okmány
tára egyre nő és világosabb háttérben, na
gyobb horizontban, szélesebb összefüggésben 
látja az eseményeket, mint .a régi világban 
egy miniszter, diplomata, hadvezér, vagy 
történetíró. A háború példátlanul nyilvános 
főiskolája, szabad lyceuma a nemzetközi 
ismereteknek. Mindent tudunk és emberek, 
akik tizenkét hónappal ezelőtt nem tudtán 
miért drága a kenyér, miért szigorú a bank, 
mekkora helyet foglal el a nemzetközi po
litika minden országnak akár belügyi költ
ségvetésében is — ma tudják és szint’ egy 
professzor hozzáértésével tudják, milyen gaz
dasági erők mozgatják a világot — ösmenk 
a tengerjog egész irodalmát, — tisztában 
vaunak a semlegesség történelmi kifejlődé
sével — és látják az egész utat — sőt az 
egész alagutat, ami a békétől a háborúig vitt.

Látják az egész utat és most a forrás
kereső varázsvesszejével szeretnék keresni 
azt a másik utat, amelyik visszavisz a be
kéhez. Hogy kik, hogy miért, mikor, meny
nyiben hozták a háborút, azt tudjuk; hogy 
hogy keletkezett a háború, azt is tudjuk — 
most már azt szeretnék tudni mindenek, 
hogy hogyan lesz vége. A múltakat fölidéz
ték az archivumok rejtett aktái, hogy a jö
vőt megtudjuk, — ahoz se kell álomfejlő ... 
napról-napra, huszonnégy óráról — huszon
négy órára meg van írva és minden hu
szonnégy órában megjelent a folytatása. A 
ma eseményeiről szól és mégis a jövő ut
ján vezet, a háború ágyutűzében születik 
minden betűje és mégis a béke eljövetelét 
hirdeti, nekünk szól és az unokáinknak is, 
vérnyomokat jelez és benne aranykalászokat
— a Höfer.

Nem kell történetfilozófiai mikroszkóp 
alatt olvasni minden diplomáciai jegyzéket
— el kell olvasni a hivatalos jelentéseket: 
Katonáink győzelmesen nyomulnak előre 
és diadalutjukban szinte elfogy a háború. 
A világ legnagyobb várai dőlnek le napok 
alatt; egy példátlan vízvédelmi háló veszett 
el napok alatt; százmilliós stratégiai vasutak 
jutnak a kezünkbe napok alatt; beláthatat
lan országnyi utak maradnak mögöttünk 
napok alatt; a világ legnagyobb hadseregét 
szakítjuk ketté napok alatt. Hát mi követ
kezhet mindezek után, ha nem a végleges 
győzelem?

A béke, a láthatatlan lovas, ott vágtat 
a mi nagyszerű vitézeink nyomában és az 
entente álmodozhatik arról, hogy a télire 
megint lesülyeszli Európa népeit a hó alá
— a háború dolgai már rég nem az en
tente igazgatósági és felügyelő-bizottsági ülé
sein dőlnek el, de a mi győzelmeinkben és 
az entente legfeljebb azzal dicsekedhetik, 
hogy mégis — az ő területén. Mi győzünk
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és győzünk és győzünk és maholnap csak 
arról lesz választásuk, hogy a végső össze
roppanást akarják-e.

P. N.

Itália Törökország ellen.
A bűnnek az a kárhozatos sajátossága, 

hogy méhében hordozza más bűnök csiráit 
Az olasz hűtlenséget kezdetétől kezdve ha
talmában tartotta az igazságot szolgáltató 
Nemezis, amely nem ereszti el többé fojto
gató karjaiból.

Aki a bűn útjára tér, csak vezekléssel 
menekülhet róla. De ehhez oly lelki erő 
kell, mely az olasz vezérférfiakból rég ki
veszett

Besétálni a védteleneknek vagy csak 
gyengén védetteknek hitt tiroli és karintiai 
országutakon Bécsbe és Budapestre, közben 
briganti módra kifosztani a védtelen lakos
ságot, végül tálján kókler pózban mocsok- 
talan hősökként kiáltani az elrabolt po
rondra: erre lelkileg is, fizikailag is eléggé 
erősek lellek volna. De nem ludtak össze
szedni elegendő fizikai erőt ahhoz, hogy 
harmadrész annyi magyar és osztrák hőst 
lebirjanak, vagy lelki erőt ahhoz, hogy sa
ját, félrevezetett népüket — a maguk aljas
ságának őszinte bevallása mellett — a vesz
teséges háború további folytatásának célta
lanságáról felvilágosítsák.

Kecsegtetve a könnyűnek vélt zsák
mányolás kilátásától, testtel és lélekkel le
kötötték magukat az antánt ördögének és 
ez az ördög, aki most már maga is csúnya 
kelepcébe került, többé nem engedi el őket, 
sőt reménytelen vergődése közben egyre 
hangosabban követelődzik. Követeli betartá
sát annak az Írásnak, mellyel az olasz el
adta neki a lelkét.

Sikertelen támadásaitól lehangolva, ezer 
sebből vérezve, Olaszország kénytelen újabb 
háborús vállalkozásba fogni. A bűn meg
szülte a fiát. A halmozott bűn megtorlása 
pedig lehet, hogy késni fog, de elmaradni 
nem.

Tizezerszámra esnek el olasz katonák 
határaink előtt. Angolok és franciák hullái 
borítják a Dardanellák partjait; s a hullámok, 
melyek körülnyaldossák a véráztatta parto
kat, halk suttogással rém meséket rebesget
nek a tenger fenekéről, hol ezer meg ezer, 
tizezer és tizezer antánt harcos lelte sírját, 
temetőjét.

Cadorna meteorológiai jelentéseitől el
tekintve, valóban senkisem állíthatja, hogy 
az olasz hadsereg diadalról diadalhoz jut, 
az igazságnak mégis csak inkább megfelel 
a vereségről vereséghez való jutása. Leg
újabb vállalkozása épp elég alkalmas arra, 
hogy vereségeinek e sorozatát kiegészítse. 
A törökön készültek uj vendégük illő fogad
tatására. Neki is ki fog jutni abból, amiben

az előbb érkezetteknek oly bőséges része 
volt és van még ma Í9.

Fontossága a legfrissebb hadüzenetnek 
legfeljebb az, hogy előreláthatólag siettetni 
fogja a háború befejezését. Inog már az 
antánt legerősebb tagja; a leghítványabbja 
most indul arra a kirándulásra, melyről vé
res fejjel fog hazakullogni. A többiek harci
kedve is már rég lelohadt, csak csodákban 
bíznak még é9 egyik a másiktól várja, hogy 
tálcán fogja neki felszolgálni a győzelem 
pecsenyéjét, mely a középponti hatalmak 
végleges letiprása, teljes kiirtása ínycsiklan
dozó körítésével lesz díszítve.

Oroszország megroppanva, Franciaor
szág elernyedve, Anglia megcsalatkozva Olasz
országtól kívánják az ízletes pecsenye lel- 
tálalását; — Shylock Itália (estéből követeli 
a »font hus«-t, melyhez a maga tehetségé
ből hozzájutni nem tud. Kopogtatja az írást: 
s Itália kétségbeesésében, pénzügyi ziláltsá
gában, mit tehet egyebet?, a Dardanellák 
elé is elküldi fiait, siettetvén igy a véres 
drámát végső fejezetéhez.

Süti Itália a pecsenyét, de nem fogja 
megenni. A mi számunkra süti, mi fogunk 
belőle lakmározni, mégis neki fog a gyomra 
megfájdulni tőle.

20 vár és 6 erőd bevétele.
Breszt-Litovszkkal egy erős orosz fegy- 

vergyűjlőhely esett el. Az orosz záróláncnak 
egy uj szeme, egyike az utolsóknak pattant 
szét és ismét elvettünk az ellenségtől egy 
nagyobb, hadtömegek összevonására külön 
nősen fontos pontot.

Várak megvívása dolgában a szövetsé
gesek csapatai a háború kezdete óta utolér
hetetlen eredményeket értek el. Nyugaton 
9 vár került a kezünkbe: Lüttich, Namur, 
Longvy, Montmedy, Le Fére, Laon, Maubeuge, 
Antverpeo, Lilie, azonkívül 6 erőd: Manou- 
villiers, Ivette, Les Ayvelles, Hirson, Condé 
és Camp des Romains. Keleten az oroszok 
11 várat veszítettek el: Libau, Rózán, Pul- 
tuszk, Ivaugorod, Varsó, Osztrolenka, Kovno, 
Novogeorgievszk, Oszoviec és Breszt-Litovszk. 
A belgiumi és franciaországi erősített helyek 
elfoglalása a háború első tíz hetére esik, az 
orosz várak megvétele, Libaunak május 8 án 
történt megszállásától eltekintve, az elaő há
borús év végére esik.

Az időközben mindenütt szerzett tapasz
talatok ellenére a kép alapvonásaiban vál
tozatlan marad. Egyik erősség sem tud el
lenállni a szövetséges csapatok rendszeres 
ostromának Rövid időn belül áldozatul es
nek a védőmüvek és a védőcsapatok idegei 
az osztrák, magyar és német ágyuk rette
netes hatásának. Lüttichet meglepetésszerü ro
hammal, Namurt ötnapos, Meubeuget kétnapos 
lövetés és Antverpent, a világ legerősebb 
várát, tizenkétnapoe ostrom után aránylag 
gyenge csapatok által foglaltuk el az ellen-
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ségtöl. Az említett várak és erődök egy ré
szét a franciák egyáltalában nem védelmez
ték. Egy másik részét rövid tüzelés után 
vettük tőlük. Több esetben gyalogsági roham 
nem is volt szükséges.

Egészen igy történt keleten is. Libau, 
Rózán, Pultuszk, Lomza, Osztrolenka és 
03zoviec rendszeres ostrom nélkül estek el. 
Varsót az oroszok kiürítették, amikor csa
pataink elfoglalták a Blonie-állást. Prágát is 
négy nap után ürítették ki. Ivangoródot a 
támadás tizenharmadik napján szálltuk meg. 
Kovnót tizenkétnapos lövetéssel és Novo- 
georgievezk nagy várnak bevétele 700 ágyú
jával és több mint 2 hadtestnyi védőcsapa
tával sem sokkal tovább tartott. Augusztus 
7-én már elesett a Denbeerőd és augusztus
19-én az egész vár a kezünkben volt.

Breszt-Litovszknál egy hétig küzdöttünk 
az előállásokért ős azután az állandó erő
dítéseket nyomban rohammal vettük be. 
Hogy ezek a tapasztalatok, amelyek oly 
feltűnő módon ismétlődnek meg az első há
borús év elmúltával, mennyire szolgáltatnak 
alapot a váraknak a jelenkori háborúban 
való értékéről, ennek fejtegetését későbbre 
hagyhatjuk. Elég nekünk ez az örvendetes 
tény, hogy ellenségeink még csak megköze
lítő sikereket sem érnek el a várak ellen 
folytatott harcaikban. Csingtau és Przemysl 
csak hónapokig tartó ostrom és nehéz küz
delmek illán dcsőségesen estek el. Boyen 
bevehetetlen maradt. Jogosan tekinthetjük 
tehát a várak feltűnően gyors megvívására 
való képességét a szövetséges csapatok kü
lönös sajátságának. A vezéreknek, akik ily 
nagy eredményeket értek, a hősöknek, akik 
ezeket kiküzdötték és ama férfiaknak, akik 
az erre való hatalmas fegyvereket kieszelték 
és készítették, annál inkább adózhatunk 
csodálattal és köszönettel.

K Ü L Ö N F É L É K .
Katyabecsü let . . .

R o m m á  lőtt R a d o m b an  n in c s  egy lé le k  cs u p á n , 
A s  é j i  k u v ik  á s ó i h o s s z a n  rém esen.
K é t  k u ty a  barango l, c s a ta n g o l a s  utcán, 
M e g -m e g á ll fára d ta n , b ú san , éhesen.
S s ó l  végre a s  e g y ik :  „S em  földön, sem  égen 
N e m  t a lá lu n k  itt egy élő  a lako t,
M in d e n  rem énységem  s sé t  fo ss lőtt m á r  régen, 
E lp u s s t u lu n k  p a jt á s , e lv e s s ü n k  m i éhen,
H é t  n a p  nem  ettü nk egy á r v a  falatot.u

S s ó l  erre a m á s ik :  „B á r  ig a s , de m eglásd , 
F e lv ir r a d  m ég e g y s s e r  n e k ü n k  is  kom a,
N e m  h a l lo d ?  N e m  h a llo d  a  fa r k a s o r d ít á s t ?
H i s s  itt a  kő selb en , v a n  a  la k o m a .
J ö j j  tehát, s ie s s ü n k , e s s é p  h o ld v ilá g n á l 
F e lte ritv e  le s s  a z  u r a k  a s z t a la .
J ö j j  tehát, s ie s s ü n k , a m íg  této v ázn ál,
R é g  ott lehetnénk m á r  a  n ag y  á ld o m á sn á l,
M a  hét n a p ja  volt a  ra d o m i cs a ta .“

*  *  *

A  ra d o m i réten v é rró s s á k  terem nek,
Vérb en g á s o lt  a  n a g y  h a d a k  Isten e .

S ü r ü  töm egekben holttestek hevernek.
E z e r  d a liá n a k  ro n cso lt teteme.
E m e  ra v a t a lh o z  v irra s z tó k  i s  jö tte k ;
F a r k a s o k  t a r t já k  a  b u s  h alo tti tort.
D ü h ö s  f a r k a s  cso rd a  m a rca n g o lja  őket 
N e h é z  h arc o k  után  n ém án  pihenőket  
S  a  k é t éhes k u ty a  sz in té n  ide tart.

Id e  tart, de m e g á l l . . . .  h a h ! m e g á ll a z  e g y ik  . . . 
M e g állíto tta  egy nem  v árt  a k a d á ly  . . .
. . . .  E lő tte  g a z d á ja  holtteteme fe k s z ik  
S  keblén  á t s z a la d  egy s zö rn y ű  b o rzad ály.
„ V is s z a  testvér, v i s s z a !  A  s o rs  b árh o g y m érjen, 
L e g y e n  b á r  a z  d u rv a , bántó, m ostoha,
K in z ó  n yo m orú ság, k e se rű sé g  érjen.
R é g i sz é p  n apom  b á r  v is s z a  soh’se térjen : 
E m b e rh ú st nem  ettem s  nem  is  eszem  so h a .“

R o m m á  lőtt R a d o m b a n  n in c s  egy lé le k  csu p á n ,
A z  égi k u v ik  s z ó l h o ssza n , rém esen.
K i t  k u t y a  b aran g o l, csata n g o l a z  utcán, 
M e g -m e g á ll fá ra d ta n , bú san, éhesen.
S s ó l  végre a s  e g y ik :  „Sem  földön, sem  égen 
N e m  t a lá lu n k  itt egy élő  a lakot,
M in d e n  rem énysé gem  szé t foszlott m á r  légen, 
E lp u s z t u lu n k  p a jt á s ,  e lv e s z ü n k  m i éhen,
H é t  n a p  n em  ettü nk  egy á r v a  falatot.

Neusiedler Jen ő •

— Kinevezés. A m. kir. Igazságügymi
niszter Berlin Ágoston Csáktornyái vezető 
kir. járásbirót a Vll-ik s Szugfill János 
Csáktornyái kir. aljárásbirót a Vili. díjosz
tályban járásbiróvá nevezte ki.

— Hősi halál. A háború egyre szede
geti áldozatait. Legújabban ismét egy értékes 
vitéz elestéről kell megemlékeznünk, Bitzó 
János, 20. honvédgyalogezredbeli hadapród
ról, aki aug. 21-én Csernovitzban hősi ha
lált halt. Bitzó János a Csáktornyái tanító
képző intézetből került ki mint okleveles 
tanító 1913-ban s Nagykanizsán történt ka
tonai kiképeztetése után a harctérre került, 
ahonnan csakhamar megsebesülve tért visz- 
sza. Felgyógyulása után ismét visszavezé
nyelték a rajvonalba s egyik ütközetben 
orosz golyó megsebesítette. Két napi kínló
dás után a csernovitzi kórházban feiezte be 
sok reményre jogosító fiatal életét. Nyugod
jék békében!

— Nyilvános köszönet. Özv. Murai Ró- 
bertné, (érié elhalálozási napjának évfordu
lója alkalmából 100 koronát adományozott 
a Vörös kereszt czéljaira, melyért ez úton 
is hálás köszönetét nyilványítja Szalmay 
Józsefné a Csáktornyái fiók elnöke.

—  A megyei tisztviselők nyugdíjalapja. 
A vármegye törvényhatósági bizottsága 1913 
évi december hó 9-én tartott rendes köz
gyűlésében hozott véghatározatával kimon
dotta, hogy a megyei tiszti nyugdíjalap fo
lyó kiadásainak fedezésére szükséges pót
adóra nézve az évi szükséglethez képest 
évenkint a háztartási költségvetés megálla
pítása alkalmával fog határozni. A határozat 
értelmében, melyet a belügyminiszter is jó
váhagyott, a folyó évi kiadások fedezésére 
szükséges megyei pótadó kivetése a folyó 
évi szeptember hó 13-án tartandó rendes 
közgyűlésen történik meg névszerinti sza
vazás és a szavazatok jegyzőkönyvbe vétele 
mellett a leadott szavazatok egyszerű több
sége mellett.

—  Színészet. Rácz Dezső színtársulata 
szept. hó 8-án szerdán Sybill nagyhatású 
operette újdonsággal nyitja meg az idei 
színházi-idényt. A társulat jó erőkből van 
szervezve, а тйэог csupa újdonságokból 
összeállítva. Minden héten ifjúsági előadást 
is tart a társulat. 14 előadásra bérlet ára 
25 kor. a bérletek gyűjtésével Hidasy Kál
mán titkár van megbízva.

—  Népesedési statisztika. Meghal
tak: Brauner Ferenc (75 é), Ramrot Mária 
(3 h), Lászky Mihály (24 é), Bodnár József 
(27 é), Mekovecz József (4 é), Novák Antal 
(23 h), Mayer Lajosr.é (82 é), Basek György 
(51 é), Kuhanec Péter (20 h), Sterlak Károly 
(66 é), özv. Szacser Mihályné (52 é), Rózsa 
Károly (10 h)

—  A háború. A háború fúriája tovább 
dühöng. Az antant hatalmak habár vala
mennyien óhajtanák a békét, de azért foly
ton hirdetik, hogy a háborút a végletekig 
viszik s készülnek a téli hadjáratra. Ezalatt 
a központi hatalmak serényen előnyomulnak. 
Hindenburg seregével már Grodno alatt áll.

A többi hadvezérek pedig Luckot, Zborovot 
és Brodyt már birtokukba vették. Különö
sen az utóbbi galiciai városnak visszafogla
lása az oroszoknak Keletgaliciából való ki- 
lakarodását jelenti. Böhm Ermolli, Bothmer 
és Pflanzer Baltin tábornagyok tehát újból 
akcióba léptek, hogy Galíciát az oroszoktól 
teljesen megtisztítsák s eközben orosz terü
leten előnyomuljanak. Az oroszok természe
tesen »bátran« visszavonulnak mindenfelé 
»taktikából« s ezalatt csak a magyar oszt
rák parancsnokság alatt küzdő hadseregeink 
augusztus havában J90 orosz tisztet és 
54000 főnyi legénységet fogtak el s május 
elseje óta összesen 2100 tisztre, 643 ezer 
főnyi legénységre s 394 ágyúra és 1275 
gépfegyverre tettek szert, amihez a németek 
bőséges zsákmánya: 2000 tiszt, 270 ezer 
főnyi legénység, 2200 ágyú és 560 gépfegy
ver is járul. Természetes, hogy erre az óri
ási veszteségre Oroszországban kitört a pá
nik, melyből kifolyólag már Pétervárt is 
kiürítik, Moszkvában pedig forradalomtól 
tartanak. — A Dardanellákban is kudarc 
kudarc után éri a szövetségeseket. Itt Asz- 
magdere mellett és a Snola öböl körül bor
zasztó vereségeket szenvedtek. Első helyen 
3400, utóbbi helyen 10000 halottat veszí
tettek. Egy egész lovashadosztály semmisült 
meg ebben az ütközetben. Jelentések szerint 
az utóbbi bárom hét alatt összesen 50 ezer 
embert vesztettek a Gallipoli félszigeten. — 
Az olaszok egyelőre pihennek a monarchia 
határán. Ezalatt pedig seregeiket a Darda
nellák s az abesziniaiak ellen küldik, ahol 
nagy veszélyben forognak az olasz birtokok. — 
A Balkán államok döntése még mindig nem 
történt meg. Óriási mérkőzés folyik ott a 
diplomácia részéről az ottani államok állás- 
foglalása érdekében.

—  Református istentisztelet. Kádár La
jos nagykanizsai ref. lelkész f. hó 12 én, 
vasárnap délután 7t& órakor Csáktornyán, 
az állami tanítóképzőintézet zenetermében 
az úri szent vacsora kiosztásával egybekö
tött istentiszteletet tart, amelyre a reformá
tus egyháztagok és a szives érdeklődők ez 
utón is tisztelettel megbívatnak.

—  A kárpáti elpusztult községek fel
segélyezése. A soproni kereste, és iparka- 
тага által erre a célra megindított segély
akciót vidékünkről Rosenberg Lajos borke
reskedő és sütő, továbbá Graner és Сэака- 
thurner gabonakereskedés 50—50 K-val tá
mogatta Csáktornyáról.

—  Törvényhatósági közgyűlés. Zalavár- 
megye törvényhatósága f. hó 13-án rendes 
őszi közgyűlését tartja meg. A közgyűlés 
tárgysorozatát részben a következő mura
közi vonatkozású pontok töltik ki: dr. Szabó 
Zsigmond perlaki járási orvos abbeli kér
vénye, hogy a 9. díjosztályba neveztessék 
ki 8 hogy 22 évi körorvosi szolgálata nyug
díjába beszámíttassák. — Csáktornya kép
viselőtestületének a közs. állatorvos vásári 
szemledíja tárgyában hozott és az állatorvos 
által megfelebbezett határozata. — Muravid 
községnek a Laksa-féle szerződés megszünte
tése, Csáktornya és Muracsány képviselőtestü
leteinek határozata hadikölcsöu jegyzéso s 
Wollák Rezső Csáktornyái ée Sefcsik Zsig
mond stridóvári lakosok községi és tvható* 
sági pótadó törlése tárgyában.

—  Katonák szabadságolása. Katonai 
felsőbb hatóságok intézkedésére a legénységi 
állományhoz tartozó személyek, kik még a 
hadrakelt sereghez nem tartoznak, sarjuka-
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szálás elvégzésére szeptember hó végéig ter
jedő időben 14 napi szabadságot kaphatnak. 
A szabadságolás századkihallgatáson kérendő, 
vagy a hozzátartozók által kérvényileg, a 
járási hatóság utján, közvetlenül az illeté
kes pótzászlóaljnál, eszközölhető ki. A ka
tonai parancsnoksághoz intézett kérvények 
mellőztetnek.

—  Kinevezés. A vashegyi áll. el. nép
iskolánál üresedésben volt tanítónői állásra 
a vallás- és közokt. ügyi miniszter Beér 
Vilma oki. tanítónőt, néhai Beér Ferenc 
volt Csáktornyái tanítóképző-intézeti zeneta
nár leányát nevezte ki.

—  Adományok. A Vöröskereszt egylet 
Csáktornyái fiókja részére újabban a követ
kező adományok folytak be: Kayser Ilona 
úrhölgy gyűjtése 19 67 K, Fehér Rózsika 
és Magduska nővérek gyűjtése 40 К s Czu- 
kor György 4 K. Székely Ferenc katonai 
élelmezési vállalkozó pedig 50 К-t juttatott 
nevezett célra, mely adományt, őfelsége a 
király születésnapi évfordulója alkalmából 
a háború tartama alatt havonként állandóan 
megújít. A Csáktornyái vasúti üdítő állo
másnak Friedrich Emilné 16, Boleratzky 
Gyuláné, Mayer Hermanné és Steinberger 
Ferencné 10—10 К-t adományoztak. Fogad
ják a nemeslelkü adakozók az elnökségek 
szívélyes köszönetét.

— Előléptetés. Őfelsége a király, Vran- 
csics Károly 101. gyalogezredbeli századost, 
Vrancsics Károly volt Csáktornyái főszolga
bíró fiát, őrnagygyá léptette elő.

— Állandó mozgó. A Rákóczi-utcai ál
landó mozi mai műsora a következő: moz
gófénykép hetiszemle az északi és déli harc
térről; Gyula és suffragettek (humoros jele
net); A vörös torony (színmű 3 felv); Ci- 
nessino, a gyermektolvej (bohózat); Álom 
volt (dráma 1 felv.).

— Táviratozás Oroszországba. A svéd 
királyi táviró igazgatóság közli: Az Orosz
országba címzett vagy Oroszországban fel
adott táviratok csak akkor továbbíthatók, 
ha orosz, angol, vagy francia nyelven van
nak megfogalmazva. A német nyelv hasz
nálata Oroszországba szánt vagy ott feladott 
magántáviratokban, továbbá oly táviratokban, 
amelyek Oroszországon át mennek, nincs 
megengedve. Kivételt tesznek azokkal a sür
gönyökkel, melyeket a Vörös Kereszt Egylet 
Oroszországban internált magyar és osztrák 
hadifoglyokkal vált.

— Jelentkezzenek a rokkantak. A há
ború elején lehetetlen volt a háború összes 
rokkantjait szakszerű orvosi kezelésben ré
szesíteni. Hiányoztak erre nézve a kellő ta
pasztalatok és berendezések. Újabban az ál
lam minden lehetőt elkövet, hogy minden 
rokkant és béna kellő gyógyításban, okta
tásban, esetleg művégtagokban, segítő esz
közökben részesüljön. A miniszterelnök kör
rendeletét bocsátott ki, hogy a már kórházi 
kezelés alatt nem álló sebesültek, rokkantak 
is jelentkezhetnek szakszerű kezelés végett.

—  Tilos a harctérre utazóé. A belügy
miniszter Nagykanizsa városhoz érkezett le
iratában ismételve felhívja a hutóságokat, 
hogy a harcvonalban levők hozzátartozóinak 
utazási igazolványokat ne adjanak, mert azo
kat a kormánybiztosok nem láttamozhatják. 
Hozzátartozóik látogatásáról le kell tenniök, 
mert szigorú tilalom folytán csak maguknak 
okoznak fölösleges fáradságot és költséget.

— Újabb terméejelentée. A földmive- 
lésügyi miniszter most adta ki legújabb ter

mésjelentését. Az időjárás két hét óta mióta 
a legutóbbi jelentés megjelent, ismét válto
zékony, hűvös és túlságos csapadékdus volt. 
Ez az időjárás erősen befolyásolta a beta 
karftäe és cséplés munkálatait. A tengeri 
fejlődésre azonban az utóbbi hónapok idő
járása igen kedvező volt, a bevetett terüle
ten becslés szerint 49,120.000 mélermázsa 
szemes tengeri remélhető. A burgonya álta
lában jól kifejlődött. Katasztrális holdanként 
63.5b, összesen 59,380.000 métermázsa vár
ható. Cukorrépa 25,500 000 mélermázsa, ami 
a tavalyi terméshez képest erős csökkenés, 
a vetésterületek nagymérvű redukációja miatt. 
A takarmányrépa fejlődésében az utolsó két 
hét alatt javulás állott be. Általában jó kö
zepes termésre van kilátás. A kerti vetemé 
nyék fejlődése mindenütt kielégítő A bab 
érőfélben van. Az egyéb hüvelyesek fejlő
dése kielégítő. A legelők mindenütt szépek 
és bő táplálékot nyújtanak a jószágoknak.

—  Felmentett tanító. A honvédelmi 
minister Kósz János kisszabadkai áll. isk. 
tanítót a népíölkelői szolgálat alól bizony
talan időre felmentette.

—  Zalai Krónika. Érdekes munka jele
nik meg Nagykanizsán. Halis István, a vár
megye jeles krónikára, vállalkozott a hálás 
feladatra, hogy a vármegye területén par
lagon heverő történeti eseményeket a fele
déstől megóvna Zalai Krónikában össze
gyűjtse. Halis István értékes munkát végez, 
amikor az ezerféle mozaikból tarka kalei
doszkópot gyűjt össze. Kartársaink emléke, 
kiválóbb embereink törekvései, életök fo
lyása, jellemző eseteik, íróink kerülnek bele 
a gazdag gyűjteménybe, hogy a feledéstől 
megmentesseuek. De helyet találnak a kró
nikában a népszokás, néprajz, nyelvsajátság, 
földraz mellett régi épületek, várak ismer
tetése. ásatások eredménye, régi írások és 
könyvek. Sőt ki fog terjeszkedni a szerző a 
mostani világháború eseményeire is, már t. 
i. azokra, amelyek a zalai katonákkal ősz- 
szefüggésben a vármegye régi jó hírnevét 
öregbíteni fogják. A munka a Zala nyomda 
r. t. kiadásában jelenik meg három havon
ként öt öt füzetből álló kötetekben á 10 K. 
A munka csak annyi példányban jelenik 
meg, ahány előfizetője lesz. Az első füzet 
tartalma a következő: Az emlékezés orszá
gából; A cserszegi gárda; Füssy Tamás: 
Jellasich Ferenc báró; IMís Feren: Jegyzetek 
a felsőcsatári apátságról; Kaiser József: Ka
tonadalok; Bűvös papírok; Havas Hugó: Hü 
megírása az 1663. évi háborúnak; A kani
zsai Mester Emberek; Projectum; Céh zászló; 
Pecsételés a kanizsai izr. iskolában; Zala- 
megyei bandérium 1790 ben; Szabó Lajos 
dr: Nagykanizsai nyelv, járás. — Az előfi
zetési pénz Haiis István Nagykanizsa címre 
küldendő. A könyv az előfizetők neveit kö
zölni fogja.

—  Hova lehet táviratozni Galíciában?
Mint a Búd. Tud. jelenti Galicia következő 
helyeivel a magánláviratforgalom megnyílt: 
Budowa, Bogumilawice, Brzesko, Ciezkowce, 
Czuhow, Dabrowa, Gliinik maryampolski, 
Gorlice, Gromnik, Grvbów, Krinica, Lahowa, 
Lipnica murowna, Musznya, Okocim, Rad- 
low, Tuchow, Wojnicz, Zabno a. d Zaborow. 
Zakliczyn és Zegiestów. A felsorolt helyekre 
tehát magántáviratok ismét küldhetők, illetve 
onnan érkezhetnek.

—  Rendelet a vasárnapi munkaszünet
ről. A kereskedelemügyi miniszter a háború 
kitörésekor felfüggesztette a vasárnapi mun

kaszünetet és megengedte hogy a kereske
dők egész vasárnap nyitvatarlsák üzleteiket. 
Most uj rendeletet bocsátott ki, amely aug.
20-án lépett életbe. A rendelet szerint az 
élelmiszerüzletek reggeltől déli 12 óráig, dé
lután pedig 6 órától fél 9-ig árusíthatnak, 
idetartoznak a szatócsok, a fűszeresek, bo- 
dedegások, a hentesek, vaj és sajtkereske
dők stb. A többi üzletek, mint a kézműáru- 
sok, aranyművesek ruhakereskedők stb. ame
lyeknek béke idején egész nap zárva kellett 
tarlaniok, most déli 12 óráig árusíthatnak. 
Azok az üzletek pedig, amelyek béke idején 
egész vasárnap nyitva voltak, tehát a ven
déglők, kávéházak, pékboltok, zöldség- és 
cukorka kereskedések, cukrászdák, az uj 
miniszteri rendelet értelmében a háború tar
tama alatt továbbra is egész nap nyitva 
lehetnek.

—  Szőlőtermés a Dunántúlon. A tapol
cai szőlészeti felügyelőség jelentése szerint 
Zala, Veszprém, Győr és Komárom megyék
ben az utóbbi napokban tartott esőzés s az 
annak nyomán támadt hűvösebb időjárás 
káro3 hatással volt a szőlő fejlődésére. A 
peronoszpora és a lisztharmat is jelentékeny 
károkat okozott. Ennek dacára is bőséges 
termés várható. A bor hektoliterenkinl 60—70 
korona.

—  Drágább lett a tankönyv is. Az uj
tanév kezdetivel a szülőket kellemetlen meg
lepetés fogja érni A tankönyvkiadók szövet
sége elhatározta, hogy minden tankönyvnek 
az árát felemeli tiz százalékkal, s ezt az 
elhatározását már végre is hajtotta, még 
pedig a tankönyvkereskedők eredeti arílmé- 
tikája szerint. Ugyanis a tiz százalékos eme
lés úgy értelmezendő, hogy minden megkez
dett korona után 10 fillér az áremelés. Te
hát a 60 filléres könyv ára ezentúl 70 fil
lér lesz, az 1 korona 20 filléresé 1 korona 
40 fillér, a 3 korona 20 filléresé 3 korona 
60 fillér, és igy tovább.

—  A szuperfoszfát hatása a tengeri
nél. Valóságos honmentő főélelmiszerként 
sietett a háborús időkben a tengeriliszt se
gítségünkre; okszerű mivelésére tehát a jö
vőben az eddiginél is nagyobb gondot kell 
fordítanunk. Követendő példaként álljon itt 
számunkra Bács-Bodrog megye szép eredmé
nyű tengeritermesztése, ahol egyebek között 
a jankamajori gazdaság szolgáltat e téren 
követendő példát, ahol a katasztrális holdan
ként alkalmazott szuperfoszfálott 6 mm. nyi 
terméstöbblet éretftt el, szemben a jól meg- 
mivelt, de trágyázatlanul maradt tengeriföl
dek termésével. A mű trágyára fordított kia
dás holdanként nem haladta túl a 18 ko
ronát. A szuperfoszfát e mellett nem csupán 
a termést fokozta, hanem az amúgy is ké
sői érésű lófogu tengeri félék érését pár hét
tel koraibbá is tette. Egy méter sortávolság 
és négyzetes ültetés mellett vetőmagul ka
tasztrális holdanként 8 kiló lófogu cham- 
pion-tengerit használtak, в azt a tulajdonsá
gát nagyon is szem előtt tartották itt is, 
hogy a tengeri igen sok nedvességet köve
tel. amit úgy lehet biztosítani, ha földjét jó 
mélyen és porhanyóra megmunkáljuk. Vé
gül a tengerinél a műtrágyának földdel el- 
keverten való fészekbeszórása mindenkor 
eredményesebbnek bizonyult, mint az egyéb 
módon végzett műtrágyaelszórási mivelet.
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Luck festunga smo zadobili.
—Minsk i Pinsk. Ruski oficiri. Pri Kuropatkinu. Na isonzo frontu. Zivot 

festungov. Do Azije budo rusi retirerali. Bulgaria. 117 talijanskih ladjih. 
Rusi su straho za Kiev. Beziju iz Petrograda. Dve jezero ljudstvo vu 
morju. Rusi i Romania. Diplomatiski boj na Balkanu. Dva dni 25 jezer 

mrtvih vu Dardanelli. Sbili smo ruse iz Galicije. Srbia je straho 
od Hindenburga. Grodno íestunga rusi sprazniju.

KaK stojimo na bojnon poljn?
(M. J.) Vu prodlim tijednu su nádi i 

nemdki Seregi opet velike napredke dostigli. 
Prevzeli su festunge Ossovec i Movel zvane, 
a kaj je najznamenitede, Brest L'tovsk zva- 
nog íestunga i to 26 ga augustuda. Ov fes- 
tung bil je najjakdi i najznamenitedi roski 
íestung. Rus se je vre od zdavnja grozil, 
pák vu svojimi novinami kriCal :

»Cekaj nemec, magjar, auslrijanec ! bu- 
dem ti vre dal! Samo dojdi ti do Brest— 
Litovska, tam te vunidtim do kraja !«

Pak je svoju najvekdu vojsku do ovo- 
ga íestunga nazaj potegnul i tam Cekal nas 
i nemes. Nadi vojniki su 17 ga augustuda 
dostigli okolicu Brest-Litovske i odmah po- 
Celi one menjde 14 pred festunge bombardérati, 
koji okolo glavnoga festunga stojiju. Drugi 
dén su nádi honvédi 5 menjdih festungov 
prevzeli. Na drugoj strani pak je nemec 
navalil na neprijatelja i na njegove menj
de festunge, koje je takaj prevzel. Jeden 
dél ruske vojske moral je retirérati da ga 
neobkoliju, a drugi se je vu glavni festung 
potegel.

Vezda su nadi i nemdki vitézi svi proli 
glavnomu festungu idli i prevzeli ga. S tem 
je rus izgubil svoju najjakdu tvrdjavu, s 
kojom se nam je grozil. Put nade i nemd- 
ke vojske je slobodeto vu sredinu Hussije. 
Jod tri festunge ima rus, ah ovi vre nikaj 
ne raCunaju. Rus bude jih brzCas predi os- 
tavil, tak da mi ne budemo d njimi posla 
imeli.

Va2no je, da su nádi Seregi vre tak 
blizo dodii do glavnog grada Russije, Pet
rograda, da je do njega s brzim-vlakom 
jednu noC moCi dojti.

Car i velikadi se vre seliju iz Petrog
rada i befiiju dal je nutri vu svoj orsag, da 
nebi vu nade ruke dodii.

Premislimo si malo, как je pred jed- 
nom letu bilo? Onda si je rus gizdavo na 
prsa vudril, pak célornu svélu na znanje 
dal. da bude za par mesecih nĵ gva vojska 
vu Berlinu, BeCu, pak vu BudinpeSti se Se-

#
tata. Mi ne smo nikaj rekli. Niti ne smo 
mislili na to, da bi nada vojska blizo Pet
rograda mogla dojti. Zaufali smo se vu Boga, 
pak smo se branili, как smo se mcgli.

Onda je nemec po malen odzel bel- 
gijanske, pak francozke festunge svega sku- 
pa devet a potlam nemec i mi odzeli smo 
jedenajst ruskih festungov. Svi belgianski, 
francuzki i ruski festungi su tak tvrdo i 
jako zazidani bili, da je Clovek misliti mo
ral, da néma takvoga Serega, koji bi gda 
prevzeli mogel öve prejake festunge. I to 
si je za to svaki mislil, ar nije poznal onu 
moC, koju nemSki Stuki CeterdesetaCi i nadi 
IridesetaCi imaju.

Vezda vre céli svét zna, da néma tak- 
ve jakosti na zemlji, koje kuglje ovih ka- 
nonov ne bi predrle. Da su nemei i mi 
takve Stuke napraviti mogli, tomu je zna- 
nost zrok. Iz toga se vidi, da smo vu zna- 
nosti bolje na prej dodii, как rus, francuz, 
ili englez, ar smo se vuCili i navék napre- 
duvali i vu taborsk h poslih. Drugo je, da 
na nemdke i nade vojnike ne treba odzaj 
za hrbtom strélati, da naprej idu, ar nadi i 
nemSki vojniki sami od sebe idejű naprej, 
ar pred sobum imaju Ijubav svoje domo 
vine i svojega naroda. Nadi i nemdki voj
niki su pravi vitézi, hrabri Junaki, s kojimi 
se Stimati moremo. A pred pravimi vitézi 
néma nikakve zapreke, niti pak te2koCe.

Iz toga de vidi, da je znanost i vilefit- 
vo zrok tomu, da nam na bojnom polju 
dobro ide i da budemo za malo vréme do 
kraja preobladati mogli sve nade neprijatel- 
je i diktuvali jim lakov mirni kontrakt, как- 
voga mi hoCemo Hvala budi Bogu, dodlo 
je vre vréme, da vre slobodno na to mis- 
limo.

Septembra drugoga posleniki iz svih 
magjarskih i horvatskih varmegjijah budu vu 
velikoj paradi pod vodstvom grola T isza  
Istvana ministerpredsednika pred Njegovoga 
VeÜCanstva, nadega kralja idli vu BeC, gde 
budu se mn naklomli i prama kralju svoju 
istin9ku odanost izrazili vu tih tedkih vre- 
menih. To bu lépa i vaina sveóanost, s

kojom nadinr. neprijateljem dokazati hoCeju, 
da su magjari i horváti, tak takaj i druge 
narodnosti slo2ni i jednaki vu ljubavi i 
odanosti prama kralju i domovini. Naj vi- 
diju neprijatelji, da smo vu ovih te2kih 
vremenih svi skup pripravni, ako jé treba, 
jod vide alduvati za kralja, pak za nadu 
domovinu.

Na talijanskom bojnom polju se je vre 
osvedoCilo, da je nad najnovedi neprijatelj 
jako slab i proti nam nikaj nebu mogel 
napraviti. Oni 200 jezer vojniki, koje je do 
vezda izgubil, mu jako faliju. Bude mu jod 
i gorje idlo. Pri San Martino zvanom mestu 
su probali prodlih dnevov vdrti prek granice, 
ali su biti bili, pak su se morali nazad po- 
tegnuti. Pri tirolskoj granici, pri Tonale 
zvanom mestu, pak pri Lavarone zvanom 
bregu, koje na meji stojiju, su lalijani 
takaj probali prodli tijeden prék granice dojti, 
ali su jih nadi deregi odtirali.

Srbi i nadi su vu prodlim tijednu sko- 
ro svaki den jeden na drugoga strelali prek 
Dunava. Osobito vu PanCovi su srbske kug
lje i nekoliko ljudih vumorile. Nadi káno
nén jim ne su du2ni ostali. Na Crnogore* 
koj meji pri Bilecu je neprijatelj probal vu 
Hercegovinu dojti, ali nadi vojniki su jih 
nazaj iztirali, med lem vnogo srbov po- 
strelali.

Pri D trdanellah je irancuz. pak englez 
poCel navaljivati na turCine, da na suhoj 
zemlji prevzemeju njihove feetunge, koji na 
vu Kondtantinapolj vodeCi morski put pa* 
ziju. TurCini su se hrabro dr2ali i neprija* 
telju velike kvare napravili. Pri Anafordu 
aamo pri jednem jarku su lurCini 500 mrt
vih francuzov pobrali. TurCini su takaj vno
go trancuzov i englezov polovili. Z о ide 
francuzu, pak englezu i ovdi, za to zovejn 
talijana na pomoC. Vezda francuzi, englezi 
i talijani hoCeju э 62 velikimi morskimi 
lad járni opet na morskont putu dojti do 
Kondtant'napolja Tomu se veseliju nemdke, 
pak nade podvodne ladje, ar budu barem 
imele kaj prevrtati.

Vu Francuzkoj je sve tiho. Negda, neg-



»MEDJIMURJECsáktornya, 1915. septembra 5-ga. broj. 36.
da probaju francuzi nazaj dobiti one var- 
megjije, koje je nemec od njega odzel, ali 
nemski Seregi tak éuvaju te predobljene 
varmegjije, da francuz niti jednu mekotu 
nemre nazaj dobiti.

Minsk i Pinsk.
Rusom r naäim neprijateijom na veli- 

ko Zalost Breet Litovsk ruski veliki festung 
ie minuCi tijeden propal. Dika naäemo Had- 
ffy generalu, jerbo njegvi honvédi, koji su 
od Tarnova prék Jaroslana do Brest Litovs- 
ka vnogiput napokali ruse, prvi su doSli 
vu festung i tak rekué vtekali su se s bran* 
denburgskami vojniki, koji su pak od dru* 
ge strani vdrli vu festung. Magjarski Sturmi 
néje mogel se Brest Litovsk derZeti i kad 
su nage bajonete zablisnule se i nemei su 
predrli citadelu, rusi. su se odmah predali. 
S gubleni je rusom Brest L’tovsk, kojega 
su za najmoéneSega imeli i za kojega joS 
pred dvemi tijedni né зато rusi, neg i 
francuzi i englezi su mislili, da dvé leti bú
dé zastavil savezne Serege. Propal je Brest- 
Litovsk tak hitro, da smo sami né na to 
raCunali, moremo si premisliti kakov strah 
i zmeSarija je nastala vu Ruskim, Francuz 
kirn i Engleziji, kad je glas poéil, da Brest- 
Litovsk néje véé na ruski mapi.

SluZbena prijava, koja je samo iz ne* 
kojih réé stala, néje se spomenula za ni- 
kakov plien. Samo tuliko piSeju nekoje no- 
vine, da rusi veC duZe vremena s velikom 
silóm su odvaZali Serege koji su se okolo 
Brest Litovska stiSCali. Ali né su bili mo- 
guCni tuliko odvoziti, как su to odredili i 
pokebdob proti Kovelu i Bjelsku su pretrg* 
jene Zeljezmce, sveskupa dvé Zeljeznice i 
dva pute su imali pripravlene za ov cilj, to 
рак je jako premalo, da bi hitro tak velike 
Serege mogli rezvoziti.

Sa Brest* L tovskom dvajsetoga testun- 
ga je zgubil antant, Russija pak jedenajstoga, 
koja je zadnje dva mesece imala tak veliki 
zgubiCek. Na deneSnjim frontu su joS dva 
festungi, Grodno i Otila. Nemei su veC prev- 
zeli Otila festunga, Grodno p?ik su obkolili 
i doSli su do B:aloStoka, barem to néje 
testung, ali zato je itak svakojaékemi tvr- 
dovmami objaéeni, jerbo ovu mesto vu Ru- 
siji je jako vaZno svrho Zeljezniökih putov.

To sveskupa néje nikaj proti onomu 
dogodjaju kad je Brest Litovsk propal i kaj 
se sad bude zapoéelo vu Rusiji. Dva nova 
imena dojde vu hiStoriju, koja su nam veC 
prejavili iz soldaékoga zapovedmélva, to рак 
je Minsk i P.nsk i vu odsnutraSnji Russiji 
dva vaZni varaSi. P;nsk na ishod stoji od 
Brest L tovska na sto kilometrov, ovaj va
ras je kljuö rokitnoi moCvari. Minsk je pop- 
riliki dvaput tak dalko od Brest Litovska 
na sever, leZi pak kre glavne Zeljeznice, 
koja vu Moszkvu pelja.

Né зато mi, neg i englezi su se po- 
éeli spominoti od Minska. Englezi tak mis- 
liju, da pri Mtnsku bude epet jedna odlué- 
na bitka, jerbo rusi tarn budo postali i tarn 
budo skupljali svoje Serege. Rizmi se, da 
englezi stém sam > batriviti hoéeju svoj na- 
rod, narod naj vidi, da ruski Sereg joS né 
je spotrti i dosta moéen je da odluéno bit- 
ku zadobi.

Mi pak to vidimo, da od Brest LUovska 
samo proti ishodu imaju rusi jedno Iiniju, 
po koji vujti moreju pred nemSki i naäih 
Seregov Ovaj put pak prék velikih moé- 
varah vodi i straliovitno nuku zrokuje tak

rusom, как i nádim öeregom, koji nepres- 
talno proganjaju ruse pred sobom. Veliko 
pitanje je joS, ali ruski Seregi, koji su tak 
spotrti, moreju dojti do Minksa ili pak do 
Pinska i ali nebudo od Bug vode na ishod 
stojeöi moCvari nadli svoj bladen grob.

Höfer general javi da céli sbiti dereg 
bezi proti Minsku. To je samo linija, sam 
varad prék dvéslokiloroetrov dalko leZi. Is- 
tina, da nádi i uemSki Seregi dvajstiéetiri 
vure veliki pul moreju napraviti, takodjer i 
rusi vu bégu su prvo premiju vrédni, ali 
za to joS vezda né ga spomenjka od 
Minska.

József Ferdinand nadbereega Sereg v 
Cetrtek je prék ulazil Kamienec Litovska, 
kojega su rusi vuZgali.

Takodjer niti Hindenburg generala Se
regi nepoCivaju. Hindenburg po prvi та- 
zurski bitki na leto dan veliko Cast je do- 
bil od cesara. Odredil je Vilmos, da jeden 
peSiéki regiment za navéke Hindenburg ime 
bude nosil. Koj to zna, da vu Nemski zern- 
Iji samo kralji, cesari i nadhereegi dobiju 
regimenta, on si more premisliti, какva Cast 
je sad postigla Hindenburga.

Below generala Ifichorn ezredes pod 
Grodnom stoji i zavzel je Olita festunga. 
Gallvitz general pak je dvajstisedmoga tri- 
jezeropetsto rusov polovil i petnajst maSin- 
puSkih zaplieuil.

Ovu su joS augustuSa meseca najfriS- 
keSi glasi. Daj Bog, da i September теэеса 
budo podjednoma takvi glasi se culi, onda 
itak véekali se budemo, da jedenput nep 
rijatelji vpeSaju i za mir budo prosili. Ako 
nam tak bude iSlo, как nam je zadnje me
sece, onda тога mir nastati, jerbo nepri* 
iatelji véé inkud — uikam nebudo mogli 
Svi su se vu rusa za ufali i on se je naj 
predi prekupienu).

Na Izonzo frontu.
Jeden kanonérski dobrovotjsc je po- 

védal kakve bitke tra ja ja dán, na dan na 
Izonzo fronlu.

— Poleg Izonzo vode, 1915 ga leta 
augustuSa 30-ga bormeS topioga dana smo 
imali. Dan i nőé neprestalno su pokali Stu- 
ki. Za tem pak Sturma, za Sturmom je bila.

Talijanski mrtvi véé na meter debelo 
su leZali pred drotnatami ploti. Так idő to 
véé osem tijednov.

Na veéer poéncju Stuki delati. Zmehki 
i sakojaéke sorté talijanski Stuki i moZari 
hiéeju ognja osem—deset vur dugó. Veki- 
veéni grom takov je, как dabi podjednoma 
slrahoviten viher i bura bila. Svi talijanski 
Stuki naSe dekunge i jarke strélaju, ali to 
nam je srééa, da malo Stori trofi. Kad je
denput misliju, da Srapnelli i granetlini su 
zdelali naáu vojsku, odm»h na Sturmu ide
jű. Vuu poskaéeju iz dekungov i po érévi 
se vleéeju proti nam. Mi pak je pustimo 
do drotnntih plotov. Kad do plotov dojdeju 
poéneju Skarnjami i s maiami balticami 
trgati drota, da moreju do naSih. Kad se 
naSim véé dosta vidi, poéneju slrélati na 
talijane i za jedno minuto jezero i jezero 
kugljih leti proli njim. Curiiu dőli talijani 
podjednoma, как na jesen muhe. Véé pred 
drotnami ploti cé!i bregi inrtvih leZi, ali joS 
smirurn dobavlaju friske éete.

Negda prék drotov vdereju i poéné se 
strabovitua borba élovek proti éloveku. Sad 
dojde vu ruke bajoneta, noZ, lopata, sekira 
i puSkinluS. NaSi takodjer iz dekungov vun

aposkaéeja i strahovitno pustolovinu délaju 
med talijani.

Talijanov ga puno vise i naSi ostaviju 
prvoga jarka i idő vu drugi. Talijani spraá* 
jenoga jarka taki zavzemeju. To sveskupa 
jedno minuto traja. Talijani dalje letijn, da 
skim vide jarkov odzemeju. Na to dojdeja 
naSi Srapnelli. Pokaju kuglje, berniju maáin- 
puSke, granati pak sééeju zevzetoga jarka. 
Prerédjeni talijani boéeju nazat vujti, ali 
véé ga né vremena, jerbo sad naSi idu na 
Sturmu. Talijani stopram vezda vidiju, da 
su je naSi prevarili i botonce su je pustili 
prék drotov.

Strahovitna hurrá se éuje i naSi как 
stréle letiju na talijane, koji bi sad radi 
vuSli, da bi mogli. Koj vu dekungo ili med 
droti ne ostane mrtev, njega tak strélaju, 
kad iz brega dőli beZi, как zajca. Za to 
malo Steri talijan Ziv ostane, koj na Sturmu 
ide i malo Steromu je od Boga dopuSéeno, 
da pové doma, kakvo zlo je na granici.

Zabadav fratiju municiju, zabadav njih 
ga desetput tuliko, itak jeden koraéaj ne- 
moreju napré dojti.

Zivot festungih.
Jedno malo Statistiku spiSemo ovdi, 

как smo sprekopicali ruske festunge, denes 
je ovaj dogodjaj jako zanemiti i pouéan. 
Feslungi véé némaju tak dugi Zivot, prém 
onda némaju, ako je mi i nemei strélamo. 
To je najvaZneSi momentum. Pokazal je naS 
festung Przemysl, kad su rusi na niega 
juriSali, da зато za éetiri i pol meseca se 
moral predati, ali samo svrho tóga, jerbo 
neprijatelj na pomoé je pozval »Glada« i 
sa »Gladom« je str&pil branitelje, koji su 
samo onda se predali, kad su véé i zadnjo 
maéku pojeli.

Mi i naS saveznik pak ne nucamo 
drugoga napomoő kad do moéuoga feslunga 
dojdemo, как uaSe strahovitne Stuke, koji 
takvoga festunga par danov Sírom rezhiéeju, 
как kotorovnjaka, za kojega su mislili, da 
dvé-tn leti, ili barem nekoji mesec se bu
de drZal.

Как su premenili naSi Stuki koleudare 
festungom, vidi se iz sledeée male Statistike.

Как dugó se drZal festung?
Szebaaztopol (vu krimskim boju) dva- 

najst mesecov.
Strassburg (1870—71 ga leta) sedem 

tijednov.
Metz (takodjer 1870—71) dva mesece 

i 8 danov.
Paris (takodjer 1870—71) 130 dauov.
Port—Arthur (rueko—japanskim boju) 

210 danov.
Drinapoly (1912—13 vu balkanskim 

boju) 5 mesecov.
Przemysl (rusko juriSanje) 4 i pol 

meseca.
Lüttich (vu deneSnjim boju) dva daca.
Namur (vu deneSnjim boju) dva dana.
Antwerper (vu deneSnjim boju) dva- 

najst danov.
Kovno (vu deneSnjim boju) 20 danov.
VaSova (vu deneSnjim boju) & danov.
Novogeorgievek (vn deneSnjim boju) 

deset danov i t. d.
Videti je iz öve Statistike, da prveSo 

vréme puno slabeSi festungi, как su deneSnji, 
negda i vise lét su se mogli derZati, denes 
pak komaj nekoji dan.
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Belgianci i rusi jako su se Stimali svo- 
jemi festungi, как je Lüttich, Namur, Ant- 
verpen, Kovno, Novogeorgievsk i Brest— 
Litovsk, jerbo su za ove tak mislili, da ne- 
budo nigdar propali. No, to su samo bili 
festungi. Denes su véé né, jerbo как su 
naSe i nemSke Stuke prednjimi nastavili, 
odmah njim je skradnja vura doflla. Sad 
ae mi Stimamo, ali s naSemi mohári, koji 
nepoznaju nikakvoga festunga.

—  N őve srebernate  korune. íz
Beéa javiju. da orsaéki bank pőréméi od 
augustuSa 15 ga nőve sreberne korune bude 
vu promet puSéal. Nőve sreberne korune 
drago formu kipa imaju, na drugoj strani 
pák med véncom ov broj stoji »1914— 
1915«. One korune, kője su sad vu pro- 
metu, nuter je budo potegli. Po novembra 
15 ga samo tuliko bude bank za stare ko
rune platil, kuliko je éisto srebro vrédno. 
Sad itak sve posud skrite korunice na svét 
budo dosle, jerbo od novembra 15 ga ne- 
budo vrédnost imale.

—  N ajstaresih  reg rutov ételinga. 
Od 1865 ga leta, do 1872-ga leta rodjeuih 
gardistov vu éaktornjainskim kotaru vu 
ovim redu bude Stelinga : Septembra 22-ga 
Belica i Drávncsány. 23 ga Bottornya i Drá- 
vavásárhely. 24-ga Csáktornya, 25 ga Csák
tornya Vidéke, 27-ga Drávanagyfalu i Mu
rasiklós, 28-ga Felsőmihályfalva i Muraszent- 
márton, 29 ga Muraszerdahely, 30-ga Stri- 
dóvár i oklobra 1-ga Viziszentgyörgy. Csák
tornya varadu bude Stelinga i poéné se svaki 
dán ob 7 vuri.

—  X om u je  m rtev g las bil. 2a- 
lostni giasi su doSli od Antal Mihály bogya- 
réti stanovnika LajoS zvanoga sina. Poz
nanéi na glas su dali roditeljom, da Lajos 
je slavno smrt podnesel na bojnom bolju

za domovinu. Otec je od velike ialosti vu- 
mrl. Nekoji dán dosla je karta, koju je La
jos sin pisai iz Ruseije juliuSa 10 ga, da 
je bvala Bogu zdrav i 2iv i da je véé jed- 
no lelő vu ruskom su2anstvo.

Vnogi i vnogi je joS 2iv, za kojega se 
vezda, kakti za mrtvoga tugujeju. Néje 
smeti taki na prve rééi sve veruvati.

—  Ruski o fic iri. AugustuSa meseca 
vu velikim pobegu ruski Sereg vnogo vi- 
sokih oficirov je zgubil. Ruske novine same 
piSeju, da zgubili su Cetiri generale, jede 
najst ezredeäov i joS jeden céli Coport jih 
je vu lestini, koja odmrtvih glasa daje. Od 
Cholma na sever samo jeden peSiéki regi
ment sam je sedemuajst viSeöih oficirov 
zgubil.

— Pri K uropatk inu . Kuropatkin je 
bil ruski vodja vu ruskim japanskim boju; 
jeden novinar ga je pohodii vu Toriptáa 
varaSu gde lépő gospodarstvo ima. Ruski 
novinar popital je glasovilnoga generala, kaj 
mi9li od deneSnjega bója. Kuropatkin od- 
govoril je, da svaki dan sve preéita, kaj se 
bója tiée, ali pokehdob on denes vu su- 
2anstvi 2ivi, niti svojom familijum se nig 
dar ne spomina od bója. General pokazal 
je svoje lépő gospodarstvo, lépő je podvo- 
ril novinara, ali céli dán néje jedno réé 
pregovoril od bója.

—  S tatrium  vu S entpetervaru .
Soldaéko zapovedniétvo na célo okolicu je 
Statáriuma odredilo. Svi stranjski, najmre 
pák polaki i 2idovi vun moraju od ti iz 
varasa. Svaki dán vno2ina ljudstva skon- 
éaju rusi. íz Szentpétervara orsaékog* banka 
su véé vu Moskvu spravili. Ceearske kas
telje takodjer sve su spraznili i pohi2tvo 
vu Moskvu zvozili. Vu glavnim varaSu 
veliki je glad, najmre рак meso fali. Vu 
varaSu svaki dán 3500 marhe bi nucali, 
dotirati pák samo 150 íalatov moreju. Vu 
как zloCeetim po!o2aju je rueki orsag i 
stoga se vidi, da su odluéili joS jeden mill 
jard bankih vudriti, kője véé i tak 
malo vrédnost imaju. Za sto rubelov ban- 
ku samo dvajstipet rubelov platiju vu 
srebri.

Rusi branili budeju glavnoga varasa. 
Svrho toga na Balti morju sve ladje su 
skup pobrali i pred Sentpétervar poalali. 
Ako nemei preobladaju ovu flotta, éisto 
lehko ulaziju vu glavni varaS.

—  Do A zije  b u do  ru s i retiréra li. 
íz Riga varasa véé pred nekojim lijednom 
piesilili su sve fabrikante vu odsnutraäuji 
orsag i to vu Charkow okrajajinu. Takvo 
naredbu su takodjer i svi oni dobili, koji 
su po fabrikah delali. Vu Charkowi okrajini 
su véé vno2ina fabrikah poéeli zidati, kad 
su fabrikanti opet zapoved dobili, da nes- 
meju ovdi ostati, jerbo to je vezda nevar- 
no mesto, neg se naj odmah na granicu 
Azije, tojest do Ural zvanoga brega prese- 
liju i tam naj zazidjeju fabrike. Svrho toga 
zanemitoga glasa mislimo, da niti ruski 
Seregi nebudo predi postali, doklam do A2 je 
nebudo doSli.

—  Bulgaria im a o se m sto je ze r 
so idati. NaSi i turski neprijatelji, najmre 
pák rusi nesramno zahtévaju od Bulgarije, 
naj se odmah navali na Turski orsag, na 
on orsag, koj véé deset mesecov znami 
skup tak slavno vojuje. Razmi se, da ovu 
nesramno zahtévanje néje se éulo vu Bul- 
gariu, koja za vezda osemetosedemdesel je- 
zer soldaéija ima, i koja denes negdaSnjega 
svojega neprijatelja jako poStuje. Rusi ta

kodjer i to su zahtévaii od Bulgarie, da 
Srbijom skup naj se odmah navali na Aust- 
ria-Magjarsko. Bulgaria niti néje se ogled- 
nola na ove bludne zapovedi, neg je mir- 
na i neutralna ostala. Po vremeno se je s 
Turskim orsagom lépő mirno naravnala. 
Bulgaria je jedina na Balkanu, koja néje 
se med naSe neprijatelje méSala, neg raz- 
pravo je imela za türéini 9 kojemi se je i 
naravnala. Dobila je sve onu, kaj je Turski 
orsag mogel dati. To je prvi uspjeh talijans- 
koga i turskoga bója.

—  O dislo  je  117 ta lija n sk ih  ladjih.
Iz tarentoi morskoga postajaliSCa odislo je 
miuuéi tijeden 117 talijanskih ladjih, sol- 
daéijom na kladjene. Sestnajst taborskih 
ladjih je sprevadjalo ove ladje kője solda- 
őiju i municiju su pelale vu Dardanelle. Vu 
postajaliSéu nezmerno naroda ga bilo, koji 
su némo gledali как odvoziju vu tudje 
mestu njihove sine i olce. Svi su znali da 
tak iz Brindisi, как iz Tarento sve ladje vu 
Dardanelle idejű.

DoSel je véé glas, da su ladje doSle 
véé domesta i odmah su poéeü soldaéiju 
vun spravljati. Stém je Taliianski orsag jako 
vu hudi polo2aj doSel, jerbo iz NemSkoga 
na glas su mo dali, da как se prvi Stuk iz 
talijanske ladje spro2i, odmah mu bója po- 
ruéiju. Dakle nemei samo to éekaju, da se 
talijani poéneju na turéine strélati, onda 
odmah i oni poruéiju bója talijano, koji 
neznaju, как hudi koraéaj su napravili, 
kad su na englezku zapoved vu Dardanelle 
odiSli.

—  Beziju  iz  Sentpétervara . G'asi su
doSli iz Sentpétervara, da tarn strahovitno 
zloéesti je polo2aj, jerbo stanovniki obéinito 
misliju, da vu bli2njim vremenu nemei se 
navaiili budeju na ruski glavni varad i po- 
leg toga na velike éopore be2;ju vun iz va
rasa. Zadnje dane véé как stojezer stanov
nika je odiélo iz glavnoga varasa.

—  R usi su  s tra h o  za  Kiev. Rusko 
zapovedniétvo odluéilo je, da Luck festunga 
sprazni, jerbo ostrak-magjarski Seregi iz ne- 
nada predrli su ruskoga fronta pri Dnjester 
vodi. Poleg toga iz Kiev ruskoga varaSa dán 
i nőé se seliju vun stanovniki, jerbo tak 
misliju, da sad je naSim prvi cilj, da ula
ziju vu Kiev. Rusi i sami se ktomu prip- 
ravleju i tak ravnaju svoje spotrte regi
mente. Iz romanske granice vu Bessarabiji 
vnogo regimentov su zeli i proti Kiev va
raSu poslali.

—  Dve je ze ro  lju d stva  vu  m o rju .
Royal Edward englezku ladju na Egei morju 
jedna nemSka pod vodom plivajuéa ladja 
je potopila. Englezka ladja soldaéiju je vo- 
zila vu Dardanelle, kad je torpedo dobila. 
Times englezke novine same piSeju, da na 
ladji prék dvé jezero soldatov je bilo, koji 
skorom svi do jednoga su se potopili NemS
ke podvodom plivajuée ladje su véé straho
vitno vnogo englezkih, francuzkih i ameri- 
kanskih ladjih potopile. na kojih se je opet 
vno2ina naroda vuniStilo.

—  D ip lo m a tisk i boj sm u  ved z a - 
d o b ili na B alkanu. OdsvunaSnje novine, 
najmre pák neutralmh orsagov tak piSeju, 
da rusko retiréranje je jako stréznilo Bal- 
kanske dr2ave. Najmre pák sad, kad vidiju, 
da ruski Seregi éisto su spotrti, véé sami 
balkanci ne tajiju. da od Russije nikaj ne- 
moreju dobiti. Srbi takodjer vid'ju, da ruski 
orijaS prehitil se je i denes 9am sebi ne- 
more pomoéi, takodjer nemore niti na Sko-
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du, niti pák na hasén veC nikomu biti. 
PiSeju neprijateljske novine, da diplomatuSko 
bitku su takodjer nemei i monarchia zado- 
bili na Balkanu.

—  25 je ze r m rtvih  su  sg u b ílí 
eng lezí vu Gallipo li. íz Szófije javiju 
augustusa 31-ga : Savezne írancazke i eng- 
lezke Cete dva dni su podjednoma strélali 
iz najvekfiih Stukov, za tem pák su na ob* 
Cinitu Sturmu idle proti Maidosu. ObCinito 
Sturmu, koju su savezne Cete Cetirinajstput 
ponovile, slavni turski soldati strahovitno 
kervavu su nazat sbili. Takve bitke na Gal
lipoli pol otoku joS néga bilo nigdar. Eng- 
lezki zapovednik odredil je, da savezne Cete 
moraju silóm puta napraviti proti Bulairu 
Ali ovdi su moCne turske tvrdovine i stra- 
hoviten ogenj je Cekal neprijatelja. Bitka 
neprestalno célé dvajstiCetiri vure je trajala. 
Nazadnje nepri|atelj je Spotno moral pobeCti. 
Englezi samo vu mrtvih su veC, как dvajsti- 
pet jezer ljudstva zgubili, plezéranih рак je 
joS jedenput tuliko. NemoguCe, da bi za 
vezda joS jedenput probali englezi ovdi turs- 
ko liniju predrti.

Vu dva dni trajuöi borbi najmenje как 
sto jezer engleza je vojuvalo. Dvé kojeniC- 
ke divizije tak su se vuniStile, da jeden Clo- 
vek né je 2iv ostal. Vu mrtvih i plezéranih 
su englezi prék petdesetpet jezer ljudstva 
zgubili. Zanemito je to, da englezki zarob- 
Ijeniki nikaj su né znali od toga, da Var- 
Scva je propala. Stém su varali englezku 
soldaCiju, da naproti vu BosporuSu dva ve* 
liki ruski Seregi stojiju i s njimi se moraju 
sklopiti. Zanemito je joS i to, da i englezi 
su tak poCeli delati, как rusi, ako je pri- 
lika — predaju se.

— Vu Galiciji. Ruske zarubljenike 
su tirali naSi honvédi prék jednoga sela, 
koji su sami morali svoje prazne puSke 
nesti. Jedenput samo jeden hrdjavi i orijaSki 
rus skoCi vun iz reda i stupi pred naSega 
nepoznanoga generala i veli :

— Herr Generálében ! .. .. (Gospon 
generalCek !)

— Na wasz wollensz? . . . .  (N0, kaj 
hoCete ?)

— Da hábensz mein Gewehr, mein 
Krieg iszt schon ausz ! . . . .

(Tu vam je puska, ja sem svojim boj- 
nom veC sgotovil)

Stém je poCel vu ruke rivati generalu 
puSku i samo onda se je zaCudil rus, kad 
je general né Stel prék zeti 2mehko puSku.

Taj general pak je sam naS princ Ká 
roly Ferenc József bil, koj se je potlam 
jako tomu smejal i veselo drugim pre- 
■povedal.

— Vilna varasa preblizavaju 
se nemei. Ruskomu Seregu koj vu Kur- 
lando stoji, veC néma nikakvo pomoC. Célo 
moC je veC zgubil. Nemei tak hitro tiraju 
pred sobom ruse, da ruski Sereg tuliko vre- 
mena néma, da bi se barem malo poCinul 
i da bi reztepene Cete skup mogel pobrat;. 
Rusko retiréranje s velikim bégum se bude 
dokonCalo. Nemei neprestalno preblizavaju 
se Vilna varaSu.

— Grodno festungabudo ru
si spraznili. Francuzke novine tak pi- 
Seju, da rusi, ako hoCeju soldaCiju obra- 
niti, koja je vu Grodno íestungo, onda fes- 
tunga za kratko vréme sprazniti moraju. 
Od onih festungov kője su rusi proti nam 
i nemcom zazidali samo joS Grodno stoji. 
Ovoga festunpa takodjer sami rusi ga 
budo spodrli, jerbo svoj cilj je veC zvr-

Sil, tojest na pomoC je bil, da za festun- 
gom jeden Sereg se je möge! na skupljatl.

— Srbija je straho od Hin- 
denburga. Srbi sami kriCiju najbolje, 
da rusi su veC tak spotrti, da nikakvo po
moC nemoreju Srbiji dati. Ako pak bi je
den Hindenburg ili Mackensen svojim Sere
gom vu Srbiu vdrl, orsag proti ovim nebi 
se mogel braniti. PaSiC minister рак je 
minuCe dane veC takov govor drZal vu 
skupSCini, da se to jako lehko pripeti. Ako 
pak tak stoji st var, veli PaSiC, onda nam 
je puno vredneSe к naSim neprijateljem 
se vu ruke dati i s njimi nekakvo pogodbu 
napraviti, koja segurno nebude takva, da 
bi se Srbia tomu veseliti moglo.

—  Rusi cekaju , da R om ania  ne- 
u tra lna  ostane. Russija poslala je glasa 
Romaniji, ako neulralna ostane, sve dobi, 
kaj si samo 2eli. Naprimer pol Magjarskoga 
orsaga do Tisza vode i célo Bessarabiu. 
Francuzi su takodjer dozvolenje dali к tomu. 
Ruski orsag je brsCas pozabil, da Magjarska 
zemlja je naSa, a Bessarabia pak je né veC 
njegva. Dakle Cisto lehko je onu nekomu 
dati, ali Senkati, kaj Clovek sam néma. Naj
bolje pak su se romanci smejali na ponudbi 
i lépő su zahvalili rusom njihovu dobro 
srdee, da su se né spozabili iz Romanije.

Za taborsku poéta gotovi hu-  
vertiaa napisom, takodjer i TABORS- 
K E  K A R T E  se  dobija kod F iseb ei  
FOiőp (S trau ss Sándor) knjiiarici. 
Ciena г h a vert—2 HU. —  tabor ska  
kurta — 1 till.

Piam a fanaika.
Pripravljen sam tuzen v bojno polje iti, 
Mórám Ferencz Joske zapoved zvráiti.

Rano se otprlo lépő protu leije,
Nei sve kraje cvéte svakojacko cvétje.

Zvezdice vu zraku, bledi mesec sveti,
A ja  tuzen moram z Megjimurja iti.

Moral bum oditi z Megjimurja malog 
Moral bum staviti para mi povoljnog.

Moral bum staviti para povoljnoga,
Koga sam si zebrái do groba hladnoga.

Koga sam si zebrái vu naj tepsim cvétu, 
Ka mi je  veselje sve na ovim svétu.

Stari otec, máj ka, hvala vam je  lépa, 
Moral bum oditi z Megjimorskog svéta.

Moral bum oditi z Megjimorskog svéta, 
Gde sam se vuzival tu zna mala léta.

Gde sam se vuzival vu mladosti mladi,
S grlicicom dragom vu ljubavi pravi.

Sada se ja  ufam vu visjega Boga,
Ki bu mi pomagal do hladnoga groba.

Ki bu mi pomogel i vu hladnim grobu, 
Veselo je  vmréti sad na bojnom polju.

Jezero devetsto stirinajstog ljeta,
Vnogi mladi junak vuzival j e  svéta.

Kam se odprlo protu/etje lépő,
Vnogi poőivaju véé na drugim svétu.

Grobek mu je  bladen vu ér nőj zemljici, 
Vnogi bi rád pisai otcu i majéiei.

Sve je  odluceno od nebeske stra ni,
Mirno poéivajte ki ste po ко parii!

Grlicica drags para nezbiraj si,
Neg za moga groba verno popitaj ti!

Ondaj dojdi draga do mojega groba,
Pak mi tam donesi vénca zelenoga.

Neznas draga neznas, za mojega groba, 
Как buá mi donesla vénca zelenoga ?

Groba mi obrasla travica zelena,
Nigdar ga nas nasla grlica ljublena.

Pajdasi mi groba globokö skopali,
Moje mlado télo nutri pokopali.

Moje mlado télo jako je  krvavo,
Dva dni i dvé nőéi na zemlji lezalo.

Dojsli su pajdasi ki ga gori zdigli,
Moje mlado télo vu grob polozili.

Kre visokog brega skopali mi groba,
Za krii su mi zpleli venca zelenoga.

Za kriz su mi zpleli venca zelenoga,
Da bude se znalo za mladog junaka.

Ki je verno branil nasega orsaga,
Zapoved zvrsaval Francz Józseta kralja.

Vu Ruskoj zemlici grobek bu, kre groba, 
Plakala bu vnoga za svoga goloba.

Koja se veselja vzivala je lani,
A letos jo j para véé su pokopali.

V starim gradu sedi Ferencz Jóska jaki,
I  céloga svéta drii v svoji ruki.

Zaj síi smo mi nutri vu rusku zemljicu,
Vec smo obkolili taljansku granicu.

Jezero devetsto leta petnajstoga,
Meseca majusa, dneva dvajsetoga.

Meseca majusa dvajsetoga dana,
Dobili smo v jutro z Taljanske telgrama.

Lépő se zahvali na naSi dobroti,
Kaj smo ga pomogli, kad se bil s drugimL

Jezero devetstopetnajstoga leta,
Zisla su mu dőli tridesti tri léta.

Nece tuzen s nami véé vu drustvu biti, 
Jer Tirolsku zemlju hoce zadobiti.

Ne j e  to isiin a, kaj on sve gov őri,
Samo Bog previsji sada nam pomori!

Sve j e  pretirati, sve jih obladati 
I  na postenje jih dobro izvuéiti.

Spriéaju se о vak svi junaki mili,
Ki su navék verni к domovini bili:

Éljen stari nas kralj Ferencz József prvi ! 
Branili bumo ga svi do kaplje krvi.

Drá va vásárhely. L. J.

Urednikova posta.
N a n o v o  su  n a m  a led eé i C itatelji роя  lati p é a m e  i Sti

v e  z a  n o v in e  :
1 .) P éa m a  iz  C fthske. (P ilze n . H . J .) B u d e  iz la z ila , 

a li *P éa em  m a la «  n e b u d e , a r j e  p rea laba . —  2 .) K a z g o v o r  
n a  ju t n o m  b o jn o m  p o l ju . (К . E .) D o b r a  b u d e  z a  k o le n d a r . 
—  8 .)  L is t  is  R u s k o -P o l je k e . (L . T .)  B u d e  iz la z ila . —  4 .)  
P éa m a  o d  ru ta . (M u ra a zerd a h e ly . L . I I .)  V u  k o le n d a ru  b u d e  
iz la z ila . —  b.) V  t a lo s t n e m  s m o  s ta lilu . (G ib in a . J. V .)  8  
p o p ra v k a m i b u d e  iz la z ila . —  6 .)  P éa em  v o ja ő k a . (Z a e d é n y . 
N . T .)  D o b r a  j e .  Iz la z ila  b u d e  v u  k o le n d a ru . —  7 .)  N a  k ő 
ié n *  p a d a m o . (S . M .) B u d e  s e  Stam pati d a la . —  8 .)  L e tn a  
p$sm a . (A . D o m b o r ú . S z . M .) Ó v a  lép a  p éa m a  b u d e  tak^ j 
za  M ed jim u ra k i k o le n d a r  d o b r a . —  9 .) P é e m a  n é p fö lk e ld a . 
(Iz  ta b o ra . F. E. D rá va cs& n y .) D o m o lju b l j iv a  p é a m i.  B u d e  

iz la z ila  v u  »M u r a k ö z u .«  ,

S v im  sk u p a  p o z d r a v ! (M . i . )
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GABONA ÄRAK/CIENA 2lTKA
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 —
Rozs . . . . . . .  H rá ............... 25 —
Á r p a .................. JeCmen..............2750
Z a b ..................... Z o b ................... 27*50
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26*—
Fehér bab uj . . Grah beli......36-—
Sárga bab . . . .  Grah Suti......36 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 36-—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50*—
Lenmag...............L e n ....................501—
Tökmag............... KoSőice . . . . . .  40 —
Bükköny............Grahorka...........28*—

Ш Ш г Ш щ
Rátöcl-ullci hite broj 18. polefl iCriljéfskogi fél.

Ima takaj trgovinu t/IDIIA 
od najbolse vrsti iH lR fl i
Koji treba zazidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba doma pri 
njemu uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
éistofal. Trzi cépanoga suha 
bukóvá drva ilapora na vagu. 
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й ШШШ ш  (értéléi
(Európa, M i i ,  Oroszország, Prancziaorszáo,

l ö i i r a j  és O laszország Különféle i t t
♦  és n i s i a n  Kaphatók: ♦

♦

Ш  Filip (Straisz Sándor)
Könyv- és p a p i r U e t t n ,  Csáktornyán
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Nyomatott Fiachel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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