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MARGITAI JÓZSEF.
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STRAUSZ SÁNDOR.

Enyhülés.
Az ázolt mezőkön már a Tél követje 

barangol, eső dobol az ablakon és az em
berek az Idő örök, fehér vándorát lesik: 
mit hoz az idén? Micsoda szövetségben jön 
az idén? Barát lesz-e vagy ellenség? Jég
páncélja megdermeszti-e a világ szivét, — 
havas köpenye elborítja-e a nemzet virágát? 
Mit hoz a tél?

Jósolni ma, mikor szinte minden hu
szonnégy órában a korszakok rétegeződnek 
és szinte az álmok táviródrótján fut a leg
reálisabb gondolat is, nem lehet. A történe
lem menetsebessége követhetetlen és külö
nösen nem lehet utolérni most, hogy min
den lépése óriás területeket hagy maga mö
gött. Jósolni nem lehet, de számítani igen 
és hogyha figyelmesen elolvassuk az utolsó 
napoknak mindenünnen való újsághíreit, 
akkor talán látunk egy vonást — egy mo
solyt, vagy egy fenyegető ráncot — a kö
vetkező hónapok arculatjából.

Oroszország a téli hadjáratra egy mil
lió lovas kozákból álló sereget szervez. A 
francia hadügymiuiszlerrel arról beszéltek, 
hogy készen állanak a téli hadjáratra. Ez 
a téli háborút jelentené. Ez azt jelenti, hogy 
kezdődik, ami a múlt esztendőben ilyenkor 
kezdődött, — mint hogyha azóta nem tör
tént volna semmi. Mint hogyha a léibe nem 
fagyott volna be egy nagy darab Franciaor
szág. Mint hogyha nem robbant volna szét 
a világ legkolosszálisabb hadserege. Mint 
hogyha nem vészéit volna el Belgium. Mint 
hogyha nem vérzett volna el Lengyelország. 
Mint hogyha nem fogyott volna el az огозг 
muníció. Mint hogyha nem fogyott volna el 
a rubel. Mint hogyha nem rendült volna 
meg Anglia egész történelmi szerkezete. Mint 
hogyha nem jött volna rá az entente, hogy 
minden hiábavaló. Hogy a központi hatal
mak győzhetetlenek. Hogy a drámai igazság 
szolgáltatás beteljesedett. Mint hogyha nem 
látnák, hogy a nagy világjátszma elveszett 
és hiába ülnek az asztalnál, mint az esze
veszett kártyás, aki már az utolsó csöpp 
vérét is felteszi egy lapra — hátha az segít.

De valóban úgy van-e? Valóban nem 
tudják, nem látják-e mindezt? Látják és aki 
mindezeknek a híreknek a szívdobogását is 
kihallja, az tudja, hogy látják. Az nem tü
net, az nem előjele a jövőnek, hogy egy 
millió kozákot gyűjtenek fel. Az nem tünet, 
az nem jele a jövőnek, hogy a francia par
lament szószátyárai téli háborúról beszélnek. 
De tünet az, hogy Anglia megenyhítelte a 
blokádot, tünet az, hogy Németország és 
Amerika felfogása kölcsönösen enyhül, tünet 
az, hogy az orosz kormány lapjai nagyon 
feltűnően cáfolják ismét az orosz külön bé
két. Ezek az előjelek — Grodno eleste az 
előjel — és ezek más jövőnek az előjelei, 
mint a millió kozák. A háború a legkímé
letlenebbül a vizeken folyf, — a háború

egkiméletlenebb vadja Anglia volt és hogyhal 
a vizeken megenyhül a háború és hogyha 
Anglia, a háború felidézője m?genyhiti a 
blokádot, egyetlen fegyverét, — az már azt 
jelenti, hogy muszáj megenyhítenie, kényte
len vele és nem véletlen, hogy mindez az 
oroszországi nagy diadalok közben történik. 
Az orosz vereségi к uj lendületet adtak, ol
vassuk, az angol békepártnak. Az amerikai 
feszültség enyhülése pedig magával fogja 
hozni a municiószállílás kérdésének megol
dását is és hogyha az amerikai muníció 
nem tartja éleiben a háborút, akkor a há- 
boiu el fog vérezni a csatákon. És amire 
a japán szérum megérkezik, akkorra már 
vége lesz.

P. N.

f Vaszary Kolos.
1832-1915.

Vaszary Kolos, a P̂ x apostola, meg 
tért oda, ahol jelszava, a béke, uralkodik. 
Elköltözött abból a világból, mely uem le 
heteti ennek a nemes remetének igaz világa. 
Egyszerű szerzetesből bíboros hercegprímása 
lelt Magyarországnak, de ennek az egyházi 
és közjogi méltóságnak magasságában is 
megmaradt szerény és szegény szerzetesnek. 
S a fényes polcról visszavonulva, mint re
mete halt meg Stilszerübb, harmonikusabb 
és nemesebb élelet nem élt nála senki. Mint 
ember, mintaképe volt a nemes igénytelen
ségnek, szerénységnek, puritán erkölcsöknek. 
Egyformán alázatos volt Istennek e jámbor 
szolgája az emberi ranglétra minden fokán.

Igaz ember volt. És igazi pap volt. Az 
apostolok egyenes leszármazottja. Az ember
szeretetnek és a hazaszeretetnek volt a papja. 
Az egyházi méltóságokat sohasem kereste, 
őt keresték föl, mikor nagy papot kerestek 
nagy állásra.

A napi politikát se használta létrául, 
hogy magas állásba lendüljön. De nem volt 
ő nála a nemzeti politikának erősebb tá
masza. Volt idő, mikor a királyt és nemze 
tel közelebb kellett hozui egymáshoz. Ekkor 
Vaszary Kolos azt a legszebb hivatást telje- 
sítete, amit a magyar história legnagyobb 
hercegprímásai: a nemzet számára megnyerte 
a királyt.

Magyar volt és liberális volt mindenek
előtt. Mint történetíró a népszabadságokról 
irt tankönyveket, mint tanár a kalhedráról 
hirdette a magyar nemzet históriai jogait s 
mikor mint hercegprímás maga került a 
történelembe, hévvel védte e jogokat. Azt a 
szellemet, ami írásait átlengte, belevitte az 
ország életébe. De nemcsak titkos audien- 
cián sugározta át lelke a király szívébe a 
magyarok szeretetét, hanem mint szónok 
ékesszóló bajnoka volt templomban és tör
vényhozó testületben a korona előtt a nem
zeti eszmének.

De Vaszary Kolos igazi nagyságái ab
ból az osztatlan tiszteletből lehet megmérni, 
amit a katholikus híveken kívül minden 
más felek̂ zethez tartozó magyarok körében 
élvezett. Ő nemcsak a kaiholikus egyháznak 
volt főpapja, hanem egész Magyarország 
hercegprímása volt e rang históriai szelle
mében. Minden igaz magyar ember úgy te
kintett reá. mint egy igazi magyar papra, 
mintha a magyarok ős vallásának táltosa 
lett volna.

S ezért a hercegprimási székből távo
zása és mostani elhunyta nemcsak a ka
tholikus egyháznak, hanem az osztatlan ma
gyar nemzetnek vesztesége.

Színészet Csáktornyán.
Múlt számunkban említettük, hogy Rácz 

D'z?ő színtársulata Csáktornyára érkezett. 
Kisasszony napján volt a bemutatkozó elő
adás. Az ünnepnapra való tekintetből na
gyon is népies darabot választottak, kevés 
szerencsével azonban. Mert »A vörös ördö
gök« alkalmi darab akart lenni, de bemu
tatkozó előadásra hazafias vonatkozásai da
cára semmiesetre való nem л olt. Az ily 
dekorativ darabok meséie kü önbfn is ösz- 
szezsugorodolt serrmi. Csak a láivónyosság, 
szcenéria, zene, ének stb. adják n eg hozíá 
azt a keretet, mely az ürességet takarja. 
Mindez pedig rgy ily kicsi színpadon kivi
hetetlen valami. S ezért a színészek nem 
is érvényesülhettek a darabban. A közönség 
is elégedetlenül távozott. Meg is látszott a 
következő estén, hogy ugyanaz a közönség 
már nem jött el. Tehát nem jó fogást csi
nált az igazgató, amikor >A vörös ördögök«- 
kel kezdte meg itteni évadját, mert meg
sínylette a következő előadás

Pedig a »Délibáb utca 7« vígjáték ki
tűnő darab volt, előadása is kiíogástalaD. 
Megnézhette mindenki, aki mulatni vágyott. 
Csak az állandó színpad nagyobb arányai 
hiányoztak, hogy tökéletes előadást produ
káljanak a színészek Az összes szereplők 
élvezetes estét szereztek a közönségnek. 
Szalonias fellépésök, szerepeik átgondoltsága 
s ügyes előadása tehetséges, pártolásra ér
demes társulatot állított elénk, mely az ed
digi benyomások szerint vígjáték, bohózat
ban, szóval szalondarabokban meg fogja ál- 
tani a helyét.

Nánási Juliska és Pataki Elza, kivált 
az első, értékes erőknek bizonyultak. Virágh 
Lajos is kitűnő parlnerjük. Hidassy Kálmán 
nemcsak jó rendező, de, úgy látszik, az ál
landó derültséget fogja képviselni a színpa
don. Maga a színigazgató is rokonszenves 
színész, valamint Földvári is eddigi szere
peiben komoly előadónak bizonyult. A fel
vonásközöket Turay M. karmester tölti ki 
ügyes játékával, kevésbé jó zongorán. De 
hát ezt a vidéki színészet mizériái hozzák 
magukkal.
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• Egészben pedig az az impressziónk, 
hogy Rácz Dezső társulata részéről sok jó 
estében lesz része a Csáktornyái közönség
nek s a támogatást megérdemli.

K Ü L Ö N F É L É K .
Лvitéz magyarok.

V itéze k  ro h a n n ak  
T ú l m á r  a  határo n ;
E lle n sé g , j a j  a n n ak .
K é jü k  b iz ' ne v á r jo n !

M ert ők a z  ig az é rt  
N y ú lt a k  feg yver után;
H a la d n a k  is  a zé rt  
A  d icső ség  u tjá n  !

K ettőzött erő vel 
F e g y v e rü k  s ú jt ja  azt,
K i  főzött ellen ük,
H o g y  p á rto lja  a  g a z t !

V e zé rü k  a z  Is t e n
A z  ég és föld  Ura !
A  g y ő z e lm i utat 
L e g jo b b a n  Ö tud ja.

R a jt a  h át v ité zek ;
M a g y a ro k  e lő r e :
Is t e n  v a n  veletek  
A  g yő zelem  O re !

/7/. Szivoncalk Antal,

— Vaszary Kolos meghalt. Vaszary Kolos 
Magyarország egykori hercegprímása, szept. 
3*án délben Balatonfüreden elhunyt. A ma
gyar katholikus egyház gyászában részt vesz 
minden magyar ember, tartozzék bármely 
felekezethez is. Az elköltözött egyházíejede- 
lem országod tisztelet tözpontja volt egész 
élete folyásában. Mint egyszerű szerzetes az 
ifjúság nevelésének, a történettudománynak, 
az irodalomnak élt, mint hercegprímás a jó
tékonyságával, nemes liberalizmusával és 
lelkes magyarságával tíirit ki s midőn el 
hagyta fényes állását, az egész magyar nem
zet osztatlan szeretete, tisztelete és részvéte 
kisérte remeteségébe, amelyben Istennel és 
az emberekkel megbékélve, krisztusi türe
lemmel várta a mindent kiegesztelő halált. 
A nemzet tisztelete és szeretete sírjáig kiséri 
ezt a nagy embert, aki az egyéni puritán
ságban, szerzetesi egyszerűségben, lelki ne
mességben, kulturális munkában s a magyar 
nemzeti eszme szolgálatában kereste a ma
gyar pap hivatását.

—  Veni szankte. A tanévet a múlt hét 
folyamán az egész vonalon megnyitották 
Csáktornyán. Szeptember 6 án a m. kir. áll. 
elemi népiskolai tanítóképzőintézetben, 7-én 
az áll. polgári fin- és leányiskolában s 8 án 
az állami elemi népiskolában. A tanitások a 
tauítóképzőintézf*tben 7-én s a többi iskolá
ban 9-én vették kezdetöket.

—  Egy igen szegény község a tanító 
jának. Drávafüred község, melynek községi 
pótadója állandóan 200®/o közt van, Pol- 
gárdy Jenő tanítójának 1915. január l én 
kezdődő hatállyal évi 400 К családi pótlé
kot szavazott meg. A község e ténykedésé
vel Polgárdy tanító igen nagy szorgalmát s 
mindenben példás eljácását ée életét óhaj 
tóttá szerényen jutalmazni. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a község már szabad fűtés
sel is megajándékozta tanítóját, örömünk 
tellik abban, hogy népünk mégis csak lörő- 
dik az iskolaügyel.

—  Levél a harctérről. Hogy katonáink 
mily lelkesedéssel teliesílik nehéz szolgála
taikat a harctéren, tanúskodik Kozják Ferenc 
20. honvédgyalogezredbelí őrvezetönek báty
jához intézett humoros levele, melyet bátyja 
közlés végett beküldött. Megjegyezzük, hogy 
Kozják Ferenc október végén vonult be

Nagykanizsára s jelenleg már másodízben 
van az északi harctéren, mint а III osz
tályú vitézség! érdemkereszt büszke tulaj
donosa.

A levél következőképen hangzik :
Kedves Karcsi! Egy mulatságnak ren

dezése alkalmából téged is meghívlak. Meg
hívó. F. évi aug. 20-án, Szent István nap
ján, nemzeti ünnepünk alkalmával, szép 
Hazánktól távol, Galiciába, a Dnjcszter bal 
partján, a magyar nemzet dicsősége és hőn 
szeretett Hazánk javára műkedvelő-előadás
sal és hangversennyel egybekötött mulatsá
got rendezünk, melyre t. c. urat, valamint 
18 évtől 50 évee korig minden ép és igaz 
magyar hazafit tisztelettel meghí a rendező
ség. Kezdete este 9 órakor. — Ezen világ
hírű mulatságon, melyhez hasonló eddig 
még nem volt, a megjelentek, egyszersmind 
bajtársiunk is szívesen látott vendégeink 
lesznek s a következő kedvezményekben 
részesülnek: 1., Hazulról idáig ingyenutazás, 
a kocsiban puha fenyőfa deszka üléssel; 2, 
mulatság végéig teljes ellátás, jó, egészséges 
tágas lakással; 3, megbetegedés vagy hal. 
eset esetében ingyen orvos és patika; 4, 
elhalálozás esetén: »Isten adjon neki örök 
nyugodalmat és békeséget. — Aki eljön, az 
mulat, aki nem, az otthon marad. — Jelent
kezni lehet fedezékemben!, a m. kir. V/20 
népíölkelői zászlóalj Békésy-dandár száza
dának 3-ik szakaszáról. Műsor: 1, Megnyitó, 
tüzérségi hangversennyel. A zenét lőcm-es 
tarackokkal a nehéz tüzérség, 7 cm-es tá
bori ágyukkal a tábori tüzérség, 9 cm-es 
és hegyi ütegekkel a hegyi tüzérség szolgál 
tatja. Kedvező alkalom esetén a 30 és fele
sek is közbejátszanak. 2, A muszka rajvo
nal megközelítése kivilágítás nélkül. 3 Ágyú-, 
gépfegyver és Manlicher-hangverseny, kivi
lágítás mellett. 4 Roham, szuronytszegezve 
»Rajta« »Előre« és »Éljen a Haza« kiáltá
sokkal. 5., A muszkáknak a fedezékből való 
kipiszkálása és elfogása. — Ennek megtör
ténte után következik a vacsora a követ
kező étlappal: ízletes muszkaleves; orosz 
fej puskatuseal puhítva; muszkagerinc bajo- 
nettel megtördelve, muszkaláb kirántva; ci- 
vitruhába bujt muszkakém félangolosra pör
kölve; hazaáruló civil nyelve savanyúan el
készítve.

— Uj himnuszok. Noszlopi Sipos Károly 
áll. isk. gondnoksági elnök Szentliszlón O- 
felsége I. Ferenc József apostoli királyunk 
születésének 85. évfordulója alkalmából 2 
himnuszt szerzett, melyeket a zalavármegyei 
magyar vörös kereszt egylet javára felajánl 
10 filléres, vöröskereszt egyleti bélyeggel 
ellátott lapok képében. A két Himnusz Köl
csey himnuszának dallamára énekelhető.

A királyhimnusz szövege:
Éljen ! Éljen a király, ki magyar nép élén állsz
Apostoli koronád fényt áraszon Témád I
Életünket s vérünket ontjuk Érted s Hazánkért
Isten is megsegít Téged minden bajban s veszélyben, Isten

[segít.
A magyar zászló és hadsereg himnusza:

Boldog asszony Patronánk, óvd meg a nemzet Zászlóját 
Lengjen büszkén, magasan, lelkesítsen a harcban 
Bárhol magyar vitézek vívnak dicső győzelmet 
Király, Haza szent jelvényét harcosaink megvédjék. Rajta

[Magyar !
—  Tanonciskolái beiratás. A helybeli 

alsófokú iparostnnonciskolában a beíratás az 
1915 —16-tanévre ma d. u. 2 — 5 történik 
a tanítóképző-intézet igazgatói irodájában. 
A beérkezett szigorú min. rendelet értelmé
ben minden tanonc kivétel nélkül tartozik 
beiratkozni. A felmentések a tanonciskola 
látogatása alól a beiratkozás alkalmával elő

adott indokok alapján történhetik, mi íölött 
utólagosan a kir. tanfelügyelő dönt. Miután 
a rendelet értelmében a tanonciskola bené
pesítéséről megteendő jelentésre csak rövid 
idő áll rendelkezésre, a beíratás csak ma 
délután történhetik, tehát a kereskedők és 
iparosok ez úton is felhívatnak, hogy bün
tetés terhe alatt inasukat már ma délután 
írassák be.

—  Biczó János hősi halála. Múlt szá
munkban részvéttel megemlékeztünk Biczó 
János honvéd hadapród hősi haláláról. Ha
lála körülményeiről a következő levél szá
mol he: Tekintetes Szerkesztő ur! Alulírott 
tisztelettel kérem becses lapjában kedves 
barátom, Biczó János hadapród sebesülését 
közzé adni. Barátom egy tiszti járőrnek ön
ként jelentkező parancsnoka volt, emelynek 
az volt a hivatása, hogy a szemközt levő 
orosz állái-ban észlelt mozgolódásról jelen
tést adjon le. Hivatásának kitünően megfe
lelt, azonban őt — mivel nyolcvan lépéssel 
a csapatja előtt ment — dacára a sürü 
cserjésnek, észrevették és robbanó golyó az 
alsó lábszárát széimr csolte, valamint a bal 
alsó-karja is egy más;k golyóiéi megsérült. 
Súlyos sebesülése ellenére járőrével a tüze
lést felvétette s a hátraküldött jelentéssel 
megerősítést kért. Az erősítés csakhamar 
meg is érkezett s igy sikerült a nagy orosz 
túlerőt visszaüzni s neki nagy veszteséget 
okozni. Tisztelettel Székely hadapród, Bu
kovina.

—  A cséplési szabadságok meghosz- 
szabbitása. Az országszerte kedvezőtlen idő
járás sok helyült késleltette az aratási, hor
dási és cséplési munkálatok elvégzését. Ezért 
a honvédelmi miniszter megengedte, hogy 
a honvédkerületi parancsnokságok az ara
tási és cséplési szabadságokat indokolt ese
tekben meghosszabbítsák.

—  Rendelőt a hadifoglyok kérelmezé
séről. A földmivelésügyi miniszter értesítette 
a vármegye alispánját, hogy a hadügymi
niszter rendelete értelmében a hadifoglyok 
kiadásának egyszerűsítése és az eljárás gyor
sítása céljából a hadifoglyoknak gazdasági 
munkára való engedélyezése iránti kérvé
nyeket folyó hónap 15-től kezdődőleg úgy 
a községeknek, mint a magánosoknak köz
vetlenül a pozsonyi I. sz. cs. és kir. katonai 
parancsnoksághoz kell intézni.

—  Hősi halál. L:sziák Elek perlaki já- 
rásbirósági tisztviselőnek már második há
borús halottja van. Ernő fia is hősi halált 
halt. Lisziák Ernő, aki civilfoglalkozására 
nézve járásbirósági tisztviselő volt Ferlakon, 
mindjárt a mozgósítás elején vonult be ki
képzésre s azonnal a bécsi repülőezredbe 
osztották be. Hadiszolgálatot a déli harcté
ren teljesített mint tizedes, utoljára Mitro
vica volt állomáshelye. Itt tífuszba esett s 
az újvidéki katonai kórházba vitték gyógyí
tás végett, de nem tudták megmenteni. E 
hó 8-án halt meg szenvedések közepette 
23 éves korában. Ott temették el Nyugod
jék békében!

—  Orosz hadifoglyok. Zalában, az alie- 
páni jelentés szerint, 112 közeég összesen 
6043 hadifoglyot vett igénybe. Ezek közül 
5709 hadifogoly mezőgazdasági munkát vé
gez, 599 orosz a Zala, Kerka és mellékré
szeinek tisztogatásánál van alkalmazva, — 
135 pedig ipari munkákat végez. A hadi
foglyok munkája nagyon kielégítő s ezért 
még mindig kérnek foglyokat.

— A háború. A dúló világháború a 
mull héten különösebbet nem produkált A
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német hadsereg serényen előnyömül a ke
leti tenger partjai, a Rigai öblöt már elfog
lalta, a szárazföldön pedig a friedrichstadti 
hidlőt is elfoglalta a Düna pariját, melynek 
birtokbavételével R ga és Dünaburgot a leg
komolyabban fenyegeti. Persze, hogy a győ
zelem jelentékeny zsákmánnyal járt. Both- 
mer, Böhm-Ermolli s PíUnzer seregei sem 
pihennek, hanem óriási lépésedben nyomul
nak előre a Szerethen keresztül is. Már 
Dubno is hirdeti a nagyarányú győzelmeket 
orosz földön Brodyn túl. Most Tarnopolon 
van a sor, melyet csökönyösen védelmez
nek az oroszok. — Franciaországban álló 
harcok folynak. — A Dardanelláknál csak 
nem boldogulnak az antant seregei. Ana- 
forta mellett újabb nagy vereséget szenved
tek. — Az olasz harctér sem terem babért 
ellenségünknek. Az olaszok a Kreuzbprg- 
nyereg vidékén nagy támadást kíséreltek 
meg, de legalább 1000 halott hátrahagyásá
val futniok kellett. — A Balkán államok 
legjelentősebb eseménye, hogy szcpl. 3 án a 
bolgárok a törökkel egyezséget kötöttek. Ez
zel a ténnyel Bulgária a központi hatalmak 
mellé lépett. Harcias hangú újságaik nagyon 
sürgetik a leszámolást Szerbiával — Kima
gasló eseménye továbbá a múlt hélnek, hogy 
az oro=z hadsereg főparancsnokságát az 
orosz cár vette át s igy, Nikolajevié Nikola 
a szereplés színteréről lelépett Kaukázusba 
küldték alkirálynak — örök feledésbe!

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgóban a mai előadások műsora 
nagyon változatos és érdekes: A magyar 
törvényhatóságok hódoló felvonulása kirá
lyunk elé; Polidor, dragonyos (humoros je
lenet); Földöntúli hatalom (dráma, 4 felv.); 
Híradó (aktuális felvételek); Oltó nősül (víg
ját 2 felv.).

—  Levélellenőrzés megkönnyítése. A
hirszolgáial katonai ellenőrzése érdekében a 
külföldre szóló levelezések nz alábbi korlá
tozásoknak vannak alávetve. A levél szö
vege levélpapír (quart) két oldalát ne ha
ladja meg. — A levelekhez nem csatolha- 
tók oly mellékletek, a melyek híreket tar
talmaznak. Az írás tiszta és jól olvasható 
legyen. — Títkoe, vagy jel írások (gyorsírás) 
nem használhatók. — A soroknak tulsürün 
alkalmazása, úgyszintén a sorok fölé kereszt 
ben más sorok átírása tilos. Üzleti levelezé
seknél, ha azok egyébként a fenti feltételek
nek megfelelnek, a szöveg két oldalnál bősz- 
szabb is lehet. Ezekhez számlák, árjegyzé
kek és hasonló üzleti mellékletek csatolása 
meg van engedve. A levél burkolásához 
csak oly borítékot szabad használni, amely 
egy rétü papirosból vagy más burkoló anyag
ból áll, tehát selyem papírral vagy más 
anvaggal bélelt borítékokat használni nem 
szabad. A fenti szabályok a hadműveleti 
területeken lévő postahivataloknál feladott 
osszee magánlevelezéseknél alkalmazást nyer
nek.

—  Elrendelik a gabona rekviráláeát.
A Haditermény Részvénytársaság eddig mint 
egy tízmillió korona értékű gabonát, főleg 
búzát és rozsot vásárolt. A bejelentések az 
utóbbi időkben csökkentek, aminek egyik 
oka a rossz esős időjárás volt, amely meg
akadályozta a gabona szállítását Egy má9ik 
oka a bejelentések csökkenésének hogy a 
gazdák egyes helyeken visszatartják a ga
bonát; nyilván arra számítanak, hogy igy a 
gabonaárak emelkedését érik el. Nagyon jól 
informált helyről úgy értesülünk, hogy a

kormány nem lógja sokáig tétlenül nézni a 
gazdáknak ezt a magatartását, hanem, ha a 
gazdák saját jószántukból nein adják ki a 
gabonát a kezükből, akkor elrendeli a rek- 
virálást, de semmiesetre sem magasaeb áron, 
mint a mai.

—  A 43-50 évesek önkéntes belépé 
sének korlátozása. A Külügy Hadügy írja: 
A 43—50 éves népfölkelésre kötelezettek 
önkéntes belépése a honvéd gyalogsághoz 
nincs ugyan számbelileg korlátozva, mégis 
elsősorban azok fognak lel vételi engedélyt 
kapni, a kiknek az illető honvéd gyalogez
red kiegészítési területén van illetőségük. A 
honvéd lovassághoz és tüzérséghez való be
lépésnél azonban már szigorúbb korlátozá
sok vannak. Az egyévi önkéntesi karpaszo- 
mány viselésére jogosult és már szolgált 
népfelkelők közül ugyanis ezredenként 3. a 
még nem szolgáltak közül 2 vehető fel, 
ezek is csak akkor, ha teljesen felszerelt és 
hadiszolgálatra alkalmas saját hátaslóval 
való bevonulásra kötelezik magukat A kar
paszomány viselésére nem jogosult, de már 
szolgált népfelkelők közül ezredenként 10, 
a még nem szolgállak közül ped'g ezreden
ként 6 néplelkelő kaphat felvételi engedélyt. 
A három évi tényleges szolgálati kötelezeti 
séggel való felvétel korlátozva nincs.

— Adóelengedések és a háború. A 
pénzügyminiszter rendeletet bocsátót ki, 
amellyel szabályozza a közadókat érintő 
egynémely kérdést és a kivételes törvény
cikk megfelelő végrehajtásáról gondoskodik. 
Elsősorban megállapítja, hogy a házbéradó 
törlése a hadiállepot alatt hogyan és mikor 
kérelmezhető, illetve a törlés mikor enged
hető meg. Iutézkedik továbbá az ingyen át
engedett épületek adókötelezettsége felől, va
lamin! a házbéradó időszakos helyesbítésé
ről. — Ha az adózó fél igazolja, hogy a 
harmadik osztályú kereseti adónak jogerő
sen megállapított alapja katonai szolgálat 
teljesítése folytán legalább felényire csökkent, 
úgy az adó a keresetcsökkenés mértékéhez 
képes mérsékelhető. Az erre vonatkozó ké
relmeket legkésőbb 1916 január végéig kell 
a pénzügyigazgatóságnál benyújtani. A pénz
ügyigazgatóság az adómérséklésre vonatkozó 
kérvényeket a keresetcsökkenés fenlorgását 
illetőleg előzetesen általa is beszerzett ada
tokkal együtt illetékes tárgyalás végett az 
egyenesadó felszólamlási bizottság elé ter
jeszti, és pedig kivétel nélkül minden eset
ben, tehál akkor is ha a keresetcsökkenés 
50% a nincs is a fél állal hílelt érdemlő 
módon igazolva, vagy az által a gyűjtölt 
adatok bizonyítják annak ellenkezőjét.

—  A rokkant katonák ellátása. Az
igazságügyminiszter igen érdekes tervvel fog 
lalkozik, amely már a megvalósulás küszö
bén van s egész sereg rokkant katonát fog 
a bíróságoknál kenyérhez juttatni. Az igaz 
ságügyminiszter ugyanis a polgári rabokat 
a munkás hiány enyhítésére ipari üzemek
hez rendelte ki. Mivel itt nagyobb őrsze
mélyzetre van szükség, mint a börtönökben, 
— a törvényszéki, járásbirósági é 9  ügyész
ségi hivatal szolgákat fegyveres börtönőri 
szolgálatra rendelik ki, a hivatalszolgai teen
dőket pedig a honvédelmi miniszter által 
kijelölendő rokkant katonákkal végeztetik, 
akik megfelelő díjazásban részesülnek.

—  Hadbavonult alkalmazottak jogviszo 
nyal. A kereskedelmi minisztériumban érte
kezlet volt az alkalmazottak jogviszonyának 
megállapításáról. Az értekezleten teljes meg

állapodás jött létre valamennyi kérdésben: 
elfogadtatott az az alapelv, hogy a munka- 
viszony nem S2ünik meg, hanem szünetel, 
ennélfogva a háború befejezése után, vagy 
akár előzőleg is, a rendes leimondás jár az 
alkalmazottaknak. C-upán azt a megszorí
tást tartották szükségesnek, hogy az alkal
mazottnak mozgósítása előtt már legalább 
négy hónapig kellett a főnöknél szolgálat
ban lennie. E megállapodások alapján nem
sokára meg fog jelenni a vonatkozó kor
mányrendelet.

—  Rekvirálni fogják a babot is. A ma
gát mindenre rávető élelmiszeruzsora kö- 
velkeztében a kormány elhatározta, hogy az 
idei termést zár alá veszi és az értékesítés 
munkáját a Haditermény Részvénytársaságra 
bízva. Az idevonatkozó hivatalos rendeletet 
néhány napon belül teszik közé a hivatalos 
lapban, addig is már serényen folynak az 
előkészületek, hogy a Haditermény Részvény- 
társaság megfelelő szervezettel ezt az újabb 
munkát is elvégezhesse. Az éi tékesítő vál
lalat kebelében már megalakult az uj ősz-, 
tály: a bab-osztály, amelynek vezetői már 
most dolgoznak azon, hogy a szállításokat 
megindítsák és az első küldeményeket irá
nyítsák. A bab beszerzése egyelőre nehéz
ségekbe fog ütközni, mert úgy, mint a ga
bonánál, itt is csak egyesek lesznek hajlan
dók rövid időn belül készleteiket forgalomba 
bocsátani, de késöbre meg van minden re
mény arra, hogy az óriási termés minden 
erőszakosabb intézkedés nélkül piacra kerül
jön, mert lehetetlen azt csak fel is tételezni, 
hogy az idei bő termést teljes egészében 
visszatartsák. Egyébként, ha ez megtörténik, 
úgy a kormány soron kívül fog intézkedni 
a fogyasztás zavartatlan biztosítása érdekében 
úgy, hogy a fogyasztási piacokon a szükséges 
mennyiség minden időben rendelkezésére 
fog állni. A Haditermény Részvénytársaság 
intézi továbbá az Ausztriába irányuló keres
kedelem lebonyolítását is és ugyancsak tár
gyalásokat folytat most a németországi Hadi- 
termény Részvénytársasággal, hogy az ott 
szükséges mennyiség beszerzése is biztosít
tassák.

—  A hadifoglyok levelei. A hadifoglyok 
hozzátartozóinak köréből gyakran érkezik 
panasz a Hadifoglyokat Gyámoliló és Tudó
sító Hivatalhoz, hogy a hadifoglyok részére 
szánt levelek, levelezőlapok, sőt pénzkülde
mények is vagy egyáltalán nem, vagy szám
talan esetben nagy késéssel érkeznek meg 
rendeltetésük helyére. Újabban számos pénz
küldemény érkezik vissza a cím hiányossága 
miatt. A Hadiíog yokat Gyámoliló és Tudó
sító Hivatal már ismételjen figyelmeztette a 
közönséget, hogy a postai érintkezés gyors 
és biztos lebonyolítása érdekében feltétlenül 
szükséges, hogy a hadifogoly internálási he
lyének pontos megjelölésén kívül a hadifo
goly neve mellé katonai rangja és eredeti 
katonai beosztása (ezred, század, stb.) felje
gyeztessék. Levelek és pénzküldemények 
csakis ez adatok megjelölése melleit továb
bíthatók.

Szerkesztői üzenet.
Lilio m . »Válát« c. költeményét sajnálatunkra nem 

közölhetjük. I)e ha az illető szerencsét halandónak a címét 
Telünk közli, akihez a költeményt irta, szívesen közvetítjük 
s az illető bizonyára boldog Icíz a b* nne kifejezésre jutott 
nemet páthusztól.
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Nemei poruCiju bója talijanom.
Nasi su vu proslim tjednu ober 25 jezer rusov polovili. Talijan je vre 
jednu tretinu svoje vojske izgubil. Car bude vodil ruske serege. Orsaeka 
pomoe dovicam. Jedno selo vu gránát oguju. Magjarski orsag pred kraljom. 
Böhm Ermolli opet je sbil ruse. Pet talijanskih bataljunov. Romania boji 
se magjarske granice. Grcki orsag nebude se vu boj mesal. Kiev, Moskva, 
Szentpétervár. Ruski vodji. Cat je pobegel iz Szentpétervara. Yelika bitka 

pri Szereth vodi. Zlato za municiju. Dünauburga su rusi spraznili.

MED1 IM JRJE
Predplataa oioa ]e:

Na celo leto...... 8 kor.
Na pol leia...... 4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koStajo 20 fill.

KaH stojimo na tojnom polju?
(M. J.) Naéa i riemSka vojska je i vu j 

proslim lijednu po céloj dugoj vojskoj 
liniji s svojimi Seregi tirala ruse. Gde su 
se rusi suprot stavili, tnm su svigdi biti 
bili i VDOgo izgubili. Kak je opet veliki 
zgubiéek rusov vu mrlvih, oranjemh i od 
njih odzelih vojnikov? se joSée nije preb 
rojilo. Ali napriliko : 4 ga ovoga meseca su 
rusi pri Pripajt zvanoj vodi 1400, pri Zaloí* 
fajú 1200, pri Viliji 800, pri Fridrikstadtu 
3322, pri Grodnu 2700, pri Slivcov zvanoj 
vodi 850 rusov, svegaskupa jeden den JÓ 
jezer i 270 rusov polovili i najmenje túli- 
ко postrelali.

Septembra 5 ga su se befceéi rusi na 
zad obrouli, pák pri Sereth potüku suprot 
stali na?oj vojski. I tu smo je preobladali. 
Husi su vnogo mrtvih i oranjenih izgubili. 
Pri Brodiju smo od njih ov isti den vise, 
как 300, pri Necbovo zvanom mestu 520, 
a prama izhodu prevzetog festunga Grodno 
zvanog 3600, nadatje pri moCvari kre No- 
vog—Dvora 400 vojnikov odzeli i vu su* 
ianetvo odegnali.

Meseca septembra 7-ga kre meje Bes- 
sarabije su vu 40 kilometrov du2ini tiava- 
lili nádi Seregi na rusa i zbili ga. Ruske 
éete su morale pobeCi, med lem smo vide, 
как 3000 rusov polovili. Ov isti den nem 
ci, i to generala Hmdenburga Seregi su pri 
Daudsevas i pri Volkovieku 1790 rusov 
polovili.

Rus je vre od poCelka tabora do vez- 
da ober dva milionov od njega porobljenih 
i dva milionov mrtvih i oranjenih vojnikov 
izgubil. Odzeli smo od njega skoro sve 
festunge, saino dve ima joS. i to Dubno i 
Rovno zvanc, koji budu za par dnevov 
takaj vu naáe ruke doSle.

Iz toga se more zn&ti, da je гиэ tabora 
izgubil. Ljudi ima joS vnogo, ali vojnike, 
Stuke, puSke, pák puSkenoga praha néma. 
Ztbadava tira svoje neo;e2bane ljudi vu 
bitke, oni se nam predaju, ar neCcju har* 
cuvati Veliju ovi, drugaC pobofcni ruöi :

»Za kaj bi se dalje borik? Do vezda

smo svigdi biti bili. Bog neée, da bi mi do 
bili. pák kaj bumo god delali, nemremo 
NemSku, pák Austriju i Magjarsku prevla- 
dali!«

Oficiri jim veliju, da budu med iijimi 
oranice, senokoSe, Sume i gönce razdelili, 
kője budu od nas odzeli, ali mii to nikaj 
ne hasni. Ruski púk se neée dalje boriti.

Da ipák dalje boj traja, tomu su ruski 
car, ruski hercegi i generali zroki, koji ne- 
Ceju pripoznati, da su biti. Ruski car se je 
vre odselil iz Petrugrada, ar su nemSke 
Cete blizo glavnog grada doáíe. Car je takov, 
как kartaS, koj je vre vnogo izgubil. KarlaS 
bi rád nazaj dobit svoje izgubljene novee, 
za to se dalje igra. Car рак bi rad nazaj 
dobil svoje izgubljene zem|je, zbog 
toga se dalje vojuje. Ali kartaS, koj je vu 
zgubiéku, redovito ne da bi nazaj dobil 
izgubljene peneze, nego izgubi i one, kője 
joá ima. Так bude obhodil i ruski car, da 
bude brzőas, ako na bitroma ne sklopi 
mir, izgubil i one zemlje, kője je joS ima.

Talijanom i vezda tak ide, как jim ie 
do vezda iSlo, tejest: svaki dén su biti. К 
tomu su se vre i privCili. Ali koji su do 
ma ostali, oni talij&ni se méSaju i nikakvo 
oduSevlenje se ne vidi med njimi za tabor. 
To niti nije Cudo! Talijan je vre jednu 
tretinu svoje vojske izgubil, pák niti jeden 
korák ne jc naprej doSel. Gdo nebi volju 
izgubil, gda vidi, da njegova borba nikak- 
voga napredka neima?!

Vezda su opet na friSkoma 5 ga sep
tembra pri Kreicbergu talijanske hlaée 
naSi izpraSili. Ovdi su talijani vu bilki viSe, 
как 1000 vojnikov izgubili.

Vu Francuzkoj i pri Dardanellah ni- 
kaj novoga se nije pripetilo vu proslim 
tijednu. Ovdi sve tak stoji, как je predi 
stalo, tojest niti francuz, niti pák englez 
nemre edzeti od nemea francuzke varmeg- 
jije, kője si je nemec osvojil ; turCin 

1 pák ne pusti engleza blizo D.irdanellah.
Grk, rumunj i bulgar je tiho. Neée se 

: vu tabor pustiti s nami. rnakar jih как 
goder vabiju к sebi гиз, francuz, pák 
talijan. ________

Od Gorlice do Kobrina.
Od Gorlice do Kobrine, tojest od ma- 

juSa drugoga do augustuSa zadnjega jeden 
milljuti Cetirislo jezer vojnika su zgubili 
rusi. Trislojezer vu mrtvih i plezéran h, je
den milljun stojezer pák vu zarobljenikov. 
Dakle céli veliki Sereg se je vuniőtil, koj je 
s naSom vojniCtvoin vojuval. ídemo gled, 
kaj eve se je pripetilo vu Irináját mestcov 
trajuCem boju. Lani, augustuáa meseca su 
obstrli rusi ishodnu Galiciju, potlam pák 
septembra meseca i skororn célo zapadno 
Gál ciju. Vu prvi offenzivi skojom smo za 
9obom potegli célo rusko vojniCtvo, vise 
slabib bitkab smo zadobili. как naprimer 
pri Krasniku, Komarcwi i Zimosceju, pót 
lám pák, kad smo Serege drugaC spremenili, 
doSli smo do San linije, tam smo bili pri 
IvangoYodu, Hmdenburg pák je tijam do 
VarSove doSel.

Na to je doSla napré prejavlena ruska 
offínziva i jeden mesec je trajala straho* 
vitna borba od Torna tijam do magjarske 
granice, sad su bile glasovitne bitke pri 
L'pno, Lovici i Lodzu, takodjer na svéto 
najglasovitneSa limanovoi bitka. Decembra 
sedemnajstoga su véé savezni vodji ja vili, 
da su zastavili strahovitno rusko Cordu i 
glasoviten ruski parovaljak poéel se je na- 
zat koturali. Ali rusi opet su nőve Serege s 
na skupljali i poéela se zadnja ruska oíTen- 
ziva zadnje daue decembra meseca vu Kár
páti, takodjer i vu ishodni Pruski. Sad je 
Hndenburg zadobil glasovilno bitku vu 
Mazuri moCvari. Vu Kárpáti pák je célo 
zimu trajala strahovitna borba, vu koji su 
najvekSe bitke bile apnla tretjega i éetrtoga 
vuzmene dane.

Pravo bitku su véé rusi ovdi zgubili, 
jerbo ovdi se je vuniStilo pol milljun rusa, 
najbolsi i najglasovitneSi ruski regimenti. 
Koji budo negda hiStoriju spisali, oni budo 
ustanovili, da rusi su vu Kárpáti zgubili cé- 
loga tabora. Néje nikaj na pomoé bilo ru- 
som niti lo, kad je marciuSa dvajstidrugoga 
Przemysl poSteno propal i stém su opet 
Iriske Serege mogü vu Kárpáté• poslati. Ap-
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rila Cetrtoga se je dokonCala ruska karpals- 
ka ofíenziva i poCeli smo se pripravlati к 
tomu, da Mackensen nemákoga generala сё- 
loga áerega íz Polskoga vu Galiciju.

Majuáa drugoga se je zepoCela naéa 
offanziva, kad smo straliovitnom jakostjom 
predrli rusko liniju pri Gorlici i vu straho- 
vitni tarnovski bitki. Od potlam pák savez- 
ni parovaljak s velikom moCjom se podjed- 
noma kotura napré.

Do zadnjega juniuöa dakle komaj dva 
meseca nazat zadobili Przemysla i Lemberga 
i pretirali smo ruse prék Visztula vode. Ju- 
liuöa petnajstoga genuli &u se nemáki Se
regi na sevru i predrli su pri Prasznisu 
ruski íront. Vu ovim vremenu su se takodjer 
zapoCele slavne bilke vu Kurlandu.

Kaj se je od onda pripetilo, samo tu- 
liko znamo da on Sereg, koj je jeden mill- 
jun Cetiristo jezer osobah brojil, Cislo se je 
vuniStil. S vun toga rusi su zgubili dva- 
najst naj jakSih feslungov, med njimi Ce- 
tiri tjikve. za kője su mislili naSi neprija- 
telji, da za navéke budo stali. К tomu pák 
nezmemo Stukov, maéinpuSkih, drugoga 
oru2ja, municiju i stroöka. NaS parovaljak 
joS néje postai, borbi joS néje konec, ali to 
veC vidimo, da rusi su zgubili bója, koj 
joS na céli liniji traja. Sad smo pri Grodno 
festungo, koj takodier za kratko vréme bude 
prcpaj. Od Bresl-Litovska pák veó jako dal- 
ко bodiju naSi Seregi. Zadnje dane pák smo 
joS i Galiciju poCistili od rusov lak, da 
denes niti jeden ruski oru2nik ne stoji vu 
Galictji. Luck i Grodno festungi su obkol- 
jeni i englezi sami piSeju, da rusi öve dva 
festunge takodjer spraznili budo i nam je 
odpusliju. Zatem pák rusi tak daíko i tak 
dugó se budo nazat vlekli, doklarn konec 
bude célomu boju.

DoSel je veC telegramul, da septembra 
Iga zadobili smo veC Luck festunga iz ko- 
jega su naSi baki i honvédi s bajonetami 
pretirali vun ruse.

Dakle za vezda tak stojimo na bojnom 
polju, da sva vaSneSa mesta smo odzeli od 
rusov. Denes ga veC né na naSi niti na 
nemSki zemlji jednoga rusa. Mi pák od 
Ruske zemlje vekSi falat imaino vu rukah, 
как je céla Magjarska zemlja i ovaj falat 
od dana se povekSuvle. Zadnje dane su 
rusi opet zgubili 394 Stukov i 1275 maäm- 
puSkih. Razmi se, dn naSi né su to vuni 
na bojnom polju zadobili, neg vu festungi, 
koji su svi jako Stuki napujcni bili.

S Bo2jom pomoCjom ovoga bója mi i 
naSi slavni savezni smo zadobili.

Orsaőka ротоб.
Ako soldat vu boju ili р»чк poleg boj- 

nih nevoljah vumre, dovica i siroCa pomoC 
dobiju. To je sad sve jedno ili sóidat od 
kuglje pred neprijaleljom podnese slavno 
smrt, ili pak vu soldaCki slu2bi vu beteg 
opadne i vu belegu vumre, pomoC dovica 
i deca moraju dob.ti.

To smo veC pisali, da po smrti soldata 
ili pak od onoga dana, как je nekam sgi- 
nul i neznaju zanjega, orsaCka pomoC joS 
éest mesecov se dobavlja. Kad jedenput Sest 
mesecov mine po zakonu dovica od soldaC- 
koga ministeriuma redovito zakonsku pen* 
ziju i к tomu joA i létno pomoC dobi.

Zakonska penzija na lelő se dobi i Io :

Koja deca samo otca némaju, ona na 
leto 48 K, koja pak niti matere némaju 
ona рак 72 К. dobiju na leto.

К tomu spada privremenska pomoC, 
koja jednako za evakim mrtvim bil on 
prosti ili vu öar2i, na leto 120 korun se 
dobi. S vun toga plaCa na leto soldaCka 
kassa za svakim detetom, kője otca néma 
12 korun, koja рак roditelje némaju, tani 
za jednitn detetom 36 korun, za dvoje dé 
le 60 korun, za trojemi 72 korune i ako 
je Cetiri dece ostalo onda 76 korun.

Néje se spozabil zakón niti svrho one 
dece, koja su né zakonska. Koja 2enska je 
s decom ostala, barem je svojim né joS vu 
zakón slupila, s vun zakonske penzije jcS 
na lelo 60 korun privremensko pomoC dobi, 
ako pak takva ftenska ne dobi redovito 
penziju, onda za jednim detetom dobi na 
leto 108 korun, za dvojom decom 204 ko* 
rune, za trojom 288 korun i za Cetiri pak 
na leto dobi 360 korun pomoCi.

Za pokojnim otec imati dobiju na leto 
60 iliti 120 korun privremensku pomoC, 
ako ska2eiu, da jih je pokojni pomagal ili 
pak sder2aval.

1z ovoga, kaj smo sad ovdi spisali, 
svaki si lehko mote zraCunali, kuliko po
moCi ga ide na leto. Naprimer jeden prosti 
vojnik slavno smrt podnese pred neprija- 
teljom i ostavi dovicu i dvoje dece. Vu 
ovim polo2aju dobi dovica, razmi se samo 
tak dugó doklam dovica ostane, penziju, 
pomoC i dodatak. Mora se pri obCin3kim 
poglavarstvom prejaviti i prebaviti ova pis- 
ma : vénCani list, svedoCan3lvo da su skup 
2iveli, svedoCanstvo od imanja, svedoCanstvo 
od doktora, od dece matiCni izvadek, ta
kodjer od ponaSanja obcinsko svedoCbu. Ove 
dokumente obCinsko poglavarstvo jednako 
poSle к soldaCkomu ministar&tvu.

D̂ kle ova dovica more zahtévati po 
mu2ovi smrti Sest mesecov pomoC, potlam 
pak na mesec 9 korun dovinsku penziju, 
8 korun dodatka za dvojom decom, nadalje 
pak ako nemore se zder2avati i imétka né 
ma joS 8 korun zosebni dodatak dobi, 10 
korun privremesku pomoC za svojom per- 
Sonom, 2 korune za decom i joS 5 korun 
privremenske pomoCi, koja kakti mater ide. 
Dakle dobi sve skupa na mesec 42 korune

Ako pak dovica bez dece ostane, Sest 
mesecov i ona dobi orsaCku pomoC, potlam 
pak 9 korun penzije na mesec (luliko ide 
na mesec od 108 korun penzije). nadalje 
pak ako je sirota i nemore se zderfavati, 
dobi joS na mesec 8 korun dodatka i 10 
korun privremenske pomoCi (tuliko ide na 
mesec od 120 korun), tojest sveskupa dobi 
na mesec 27 korun.

Ovdi zabile2uno, da privremenska po
moC samo tak dugó se bude dobavlala, 
doklam boj bude trajal, как bude boju ko
nec, privremenska pomoC prestane, jerbo 
onda jeden orsaCki zakón bude odredil, ku
liko bude dovica i deca dobavlala, da poá- 
teno budo mogla 2iveti i da nebudo slra- 
dala.

Как vidimo stoga, orsag se vrlo brini 
za one, koji denes domovinu braniju i za 
domovinu krv preléjeju. N SCi se nemore 
tu2iti, da su se svrho njega spozabili. Svaki 
koj misli, da se je kakva krevica s njim

napravila, more se prejaviti, jerbo zakón 
tak za jednoga, как i za drugoga gledi i 
svaki praviCno mora svoje dobiti.

Dobro bude, da svaki si ove novine 
srani i ako po vremenu ga to postigne, da 
sgubi sina, ili 2ena mu2a, poleg ovih novin 
se more lépő ravnati.

Jedna obéina vu granatognju.
Pripovedal pak je ov dogodjaj jeden 

lejtinant:
— Tridesetpet danov podjednoma smo 

vu strahovitnim ognju bili i samo zadnje 
su nas friSke i poCijene Cete premenile i 
mi smo vu rezervu bili poslani, da se malo 
poCinemc. Né smo jako veseljom isii iz 1800 
meter visokoga brega gde smo veC se tak 
prevöili vu dekungi, как da bi domaj bili 
Ali zapoved smo morali posluhnuti i odiSIi 
smo dőli vu jedno selo, gde nam je zapo- 
vedniCtvo stanuvalo. Za Cudili smo se, kad 
smo naSe vuni na vedrini pod Sátori naSli, 
ostavili pak smo je pred petimi tijedni vu 
obCini. Fletno smo za zvedili, zakaj je to 
tak. Neprijatelj je nekak pozvedil, da vu 
mali obCini soldaCko zapovedniCtvo stanuje 
i ravno predi jeden da na veCer poslali su 
nekoji 2mehki granetlin za pozdravlenje vu 
selo. NaSi su znali, da drugi dán neprija
telj redovito bude poCel strélati obcinu i 
poleg tóga su se vun spravili.

Ovdi smo se i mi sprehitali pod véli- 
ke peCine i pokehdob céli dán smo morali 
ovdi ostati, svaki se je tak slo2il, как mu 
je ravno naj lepSe bilo.

Komaj smo se spolegli, veC su brneli 
granetlini ober nas. Taki se je eksplodacija 
cula i odzaja za selom Crni dim se vide!. 
Cetirinajst centimeterni gránát je bil. Taki 
zemem napré daikogled i pazim как budo 
stanovniki iz sela bej2ali, ako su veC né se 
vun pospravili.

Как sem gledal, spazil sem, da selo 
skorom je prazno, samo negdi, negdi se 
nekaj gibalo. Tam su joS ludi bili. Íz jedne 
hi2e vun dobe2i Clovek i vu Stalu skoCi, 
odonut pak je skravum doSel i taki je znik- 
nul. Za njim dojde vun 2ena i Cetiroje dece, 
koji takodjer po orsaCkim putu se 2uriju 
za kravum. Popriliki dvajsti hi£ je bilo vu 
seli i koj je samo joS za ostal, 2uril se je 
vun na put, kojega su ravno talijani na 
cilj zeli. Zdbadav smo njim kriCali, da naj 
po grabi idejű, né su Ételi posluhnuti. Med 
tern toga opet su dva—tri granati poCili i 
videl sem, da neprijatelj jóé néma ravnoga 
cila, neg samo popameli stréla. Opet doleti 
gránát. Óv je veC malo bli2e sela opal doli 
ali jóé dosta dalko. Jod jeden. Ov je opet 
blifte opal doli, na petdeset koraCov od zad
nje hi2e. Gledim h 2u i vidim da jeden sol
dat dojde vun. Opel doleti granetlin, ov je 
veC na serdin sela na put opal. Za jeden 
vaggon kamenja je zletelo vu zrak. Soldat 
hitro skoCi na konj i odjahal je po orsaC
kim putu I roti nam.

Doleti jód jeden. Ov je veC vu jedno 
hitu se zabáéit. Bila hi2a, néga hiíe. Samo 
dvé sténe su ostale. Spazim jedno zidano 
hi2u. Nekaj se nuée na krovu. Cerleni kr 2. 
Dakle ovdi plezérce ve2eju. Na skoroma 
opet doleti jeden gránát i samo na sto ko
raCov dalko opadne dőli od Cerlenoga kri2a. 
Obioki odmah svi su se spotrli.

Jóé Cetiri h 2e su granetlini poruéili i 
zatem su podjednoma bli2e i bliíe nas cu- 
reli doli. Islina, da smo za takvom peCinuni



bili, kam su granetlini né mogli dojti. Né 
smo etraho bili, ali itak, kaj pák ako se 
iznenada pripeti, da jeden med nas opadne. 
No, donas je né doécl n;ti jeden, ali pred 
bregom stojeéu kuhnju je trofiil jeden. Cetiri 
mrtvi i viSe plezéranih je oslalo odmah na 
lice mesta.

Nekoju vuru je lo trajalo i med tem 
toga talijani dobro s ü  na cilj zeli orsaékoga 
puta, po kojem smo mi dal je morali maSi- 
rati. Ali gránát sim, gránát tam, mi smo 
morali po ovim putu iti, né samo za lo, 
jerbo nam je zapoved biin, neg i zato, jer
bo drugoga pula med bregi né ga bitó. 
Sveskupa to smo mogli si pomoéi, da smo 
né po dano. neg na veőer po kmici isii. 
Okolo jedenajste vure doSli smo na onu 
mesto, kam su talijanski granetlini létali i 
gde su velike luknje skopali. Né su to naj- 
vugodneSe dvé vure bile, dokiam smo po 
ovim putu masirali. Za jedno vuru potlam 
smo za nami éuli granetline eksplodérati. 
Как se vidi, talijani su pozvedili nekak, da 
mi po ovim putu moramo iti, ali véé jim 
je prekesno bilo. Mi smo od nevarncga 
mesta véé dalko b;li i granati né su nas 
mogli véé doseéti.

SiromaSko selo, kője smo ostavili, pa* 
metuvalo budo, kad je ô di boj bil. Talijani 
drugi dán tak su A rorn rezstrélali célo selo, 
da niti jedna hi2a je né ostala.

Na tretji dán su noSi diaki spazili od- 
kud strélaju talijani i tak su je na cilj 
nabrali, d* su njim sve étuke spolrli.

Od pollarn je lam mir.

Csáktornya, 1915. septembra 12 ga.

Ív AJ JE NO VUG A?

List iz Rusko-Poljske.
Jezero devetsto Stirinajstog lela,
JuniuS mese.a dvajsetoga dana, 
Neéemumi rusi, kaj su vuőinil ? 
Naslednika Irona dali su vmoriti.

*
Telegrafi su vudrili,
Vu Magjarsknj i Austriji,
Da se imamo ravnati,
Serbijom labor dr2ati.

Plankate su vun prebili,
Posud glase reznosili,
Koji ste soldati bili,
Imate se svi spravljati!

Morali smo se spravljati,
К regementu rukovati,
Gde su nas sve skup zbrojili,
I vu Rusku odpravili.

Oh Rusija ti proklela,
Ka zbunila svega svéta,
Sve junake rezlnáila,
Vnoge pare rezdruZila.

*
Oficéri nasi, komando drzali,
Kad su s nami v Rusku zemlju masirali.

*

A1 к VarSavi, al к Lublinu,
Skup se zidmo pri Kodelu.
Kad smo doSli do Kodela,
Svud leíala ruska téla.

Tam smo prvic v ognju bili,
Kakti kosa, sve kosili.
Vnoge 2ene par povoljen,
Krv preljeva svu neduüen.

Rusko-Poljsko meslo zvano,
S\e je s kervjom oblejano.
Kad su áene to zeznale,
Tu2no su se rezplakale.
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Kaj zgubiju para svoga,
Deca otca svog dobroga,
Svi junaki ipak inuzi,
Samo budite vi sloZni!

Pi§em ovaj listek dimo,
Na svo milo domovino,
S kem pozdravim 2enu, decu,
I moju bliinju rodbinu.

Draga 2ena, deca moja,
Molite vi lépő Boga,
Da zacuva domovinu 
Magjarsku nam kraljevinu.

Bratja moja medjimurska !
Molle i vi za nas Boga,
Da se on ogledne na nas,
I povrne sve к domu nas

Vu taboru. Lukacsics Tamás.
népfelkelő iz Novákovecz.

—  Z a h va ln o s t kra lju . MinuCi tije- 
den, tojest septembra 2 ga takvoga ne kaj 
je videl svét vu Beéu, kaj joS nigdar né 
bilo : Magjarski orsrg i pod Sv. Slefana 
korun spadajuéi Horvatski orsag isii su zah- 
valiti se kralju. Sve varmegjije, svih vara- 
Sov poslaniki, kojim je vodja grot T sza 
István magjarski ministerprezident bil i sko- 
jim su iSü barun Skeriec Ivan tiorvatski 
ban, Csernoch János magjarskoga orsaga 
hercegprimaé, kardinal, svi biskupi, svi mag- 
natuSi i t. d. predslavili su se pred krai 
jom, da se mu vu ime dveje orsagov zah- 
valiju i da ga pozdraviju Za to vu Beéu, 
jerbo пай kralj poleg bojnoga vremena tu- 
liko posla ima, da né je moguéen bil vu 
BudimpeSt dojti.

Glavni váráé Ausztnje morebiti nigdar 
né je videl lakvo paiadu i nigdar su né 
tak odû evno i radostno prijeli gori mag-| 
jare i horvate, как su beCki poglavari i 
stanovniki ov dan. Milljuti Ijurislva je os- 
talo po vulicah kud e ova krasna deputa- 
cia idla l podjednoma se je samo to éulo : 
»Éljen !« »Éljen !« »Éljen !«. Vulice i sve 
palaée ni kinéene su bile s magjarskami 
i horvatskami zastavarni. Vu schönbrunu9* 
kim kaételju s krasnnn govorom je pozd* 
ravil i zahvalil se vu ime dveju orsagov 
kralju. na koj govor je opet stari kralj 
suznatami oéima odgcvonl.

Néinamo mesta, da célo sveéanost spi- 
Semo, samo nekojerééi. »Svi skupa smo denes 
ljubezna braéa« — rekel je pred kraljom 
gróf Tisza István — »sviskupa s jednom 
duéum s jednim srdcom s jednom viteitvom 
branimu monarchiu, jerbo denes néga med* 
nami nikakve zapreke, nikakve srdosti niti 
mrfcenje i samo tak smo bili moguéni naée 
neprijalelje preobladati i célo monarchiu bra- 
niti tak slavno, da denes niti jeden neprija- 
telj ne stoji na naéi zemlji, naéi slavni i 
savezni Seregi pák véé jako dalko po tudjih 
orsagov proganjaju predsobom neprijalelje!«

Odgovor I pik je kralj na öve rééi: 
»Так velike duSnosti moram sveréavati de- 
neSnje dane, da né sem bil moguéen vu 
svoj radostni drugi glavni varas vu Budim- 
peSt oditi i ravno zato mi je jako veselo i 
vu srdcu radostno, da vi kakti poelaniki 
Magjarskoga i Horvat-koga orsaga potrudili 
ste se vu Béé i da ste denes vu ovim tu2- 
nim vremenu pred menőm se postavili, da 
prekaéite pred menőm onu radoít. koju ja 
takodjer proli rnojim orsagom Cutim. Daj 
Bog! da I nadalje jedna éul i jedna radost 
vas búd* vodila!«

—  B öhm  E rm oltje  o pet sb il ruse.

Böhm Ermolli septembra 7 ga pri Podka- 
mienu i Rodzivillovu opet je sbil ruse Se
reg na ét terdeset kiJomelrov dugi liniji je 
napalil se na ruse i dobro Sancanoga ne- 
prijatelja iz Sancov vun pretiral i zavzel je 
Podkamien kaStelja, Makutra brega i célo 
Radzivillov liniju. Bitka je do jutra trajala. 
Neprijalelj kojega na céli linije su sbili, divjo 
je pobegel i naSi Seregi ga dalje proganjaju. 
Ov dán su tri jezero rusov vlovili.

—  Pét ta lja n sk ih  b a ta lju n o v . Ta
kodjer septembra 7 ga i talijani su opet po- 
Celi Sturmati na Burgstali i Pfaunspitze zvane 
naée pozicije. Pét taüjanskih balaljunov je 
iélo na Slurmu, ali naSi strahovitno kervavo 
su je nazat sbili. Neprijalelj véé как jezero

ie imH. cé'i brég je kervavi bil od 
talijanske krvi.

—  R om ania  se bo ji m a g ja rs k ih  
tv rd o v in a h . Srbia na bulgarski granici Sur- 
no je spopravila sve tvrdovine. Antant je 
zahtéval od Romanie, da odmah se naj na- 
vali na magjarske granice. Romania je tak 
odgovorila na ovu zapoved, da to néje rno- 
guéna napraviti, jerbo magjarska gran ca tak 
je objaéena svakojaékemi tvrdovinami, da 
tam prék predrli ravno tak nebude moéi, 
как niti talijani vu Tirolu nemoreju. Nepro- 
tivno pák Roman a je odprti orsag i lehko 
bi se pripetilo, da magjarski Seregi s menj- 
Som moéjom bi se vu Romaniu doSpanci- 
rali. Romania je san.o tuliko napravila, da 
sve reserviSle je nuter pozvala.

—  D ü n a u b u rg a  s u  s p r a z n ili  rusi. 
Iz Dünauburga svi tergovei. fabrike i Slacu- 
nari sve su morali vun epravik épilale i 
muzeume takodjer su vun zvozili. Vu va- 
raéu samo najsiromaSkeSi slanovmki su os- 
lali. Strahovitno veliko dragoéa i velika ne- 
volja je vu varaSu.

—  Z lato  za  m u n ie iju . Amerikanski 
fibrikanti, koji mumeiju déiaju, savez su na- 
pravili med sobem, da munieiju samo za zlat- 
ne peneze budo dali. Takodjer odredili su 
med sobom, da samo onomu daju munieiju, 
koj od célé svole polov cu napré plali.

Kak se vidi, lo lalijanov se tiCe, jerbo 
oni némaiu skororn veC nikakve peneze, 
najmre pák zlata némaju, na porgu pak ni- 
kaj nemoreju dobit». Talijani su od poéetka 
ravno tak fralili munieiju, как i rusi i véé 
se pózna, da jim menka, jerbo véé s dav- 
nja tak silno ne strélaju, как su od poCet- 
ka. Iz Amerike su Steli na porgu mun ciju 
dobiti, ali amerikanéani su to niti Cuti né 
Steli. —

—  P retira li s m o  ruse  iz  Galicije.
Vnogi su néznali, da su rusi joS vu Gali- 
ciji. Okolo Tarnova je joS jeden ruski Sereg 
stal, kojemu su mir dali, jerbo tak je to 
soldaéka Stratégia zahtévala. Sad je Bothmer 
grot, Pflanzer Baltin i Böhm Ermolli nava- 
lili su se na ruski Sereg i par danov trajuCi 
bitkah lak su ruse prelirali iz Galicije, da 
denes veC niti jeden ruski soldat ne stoji 
tem. Kak su je prék na rusko zemlju pre
tirali, rusi né su mogli postali. tak su be- 
2ali i zgubili Kluck festunga. Nafli generali 
dalje i dalje tiraju ruse i joS dva festunge 
imaju pred sobom, koje takodjer za kratko 
vréme prevzeli je budo, ako je rusi sami 
nebndo spraznili. Neprijatelja su veC tijam 
do Jasiolda zvane moCvare odtirali i ako je 
ovdi vu moCvaru stisneju, eéli ruski Sereg 
se bude vuniSM

—  Velika bitka pri Szereth vodi.
Pri Radzivilovu zadoblena bit к и presilila je 
ruse, da na céii devedeset kiiornetrov dugi
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liniji poCnelu retirérati. Nádi Seregi smirum 
su zanjimi. Pri Szereth vodi kervava bitka 
se zapoCela. Rusi su svelikom moCjom se 
ovdi proti stavili, ali nemei pretirali su je 
proli Trembovlu

Benigny i Schönburg generalov Seregi 
Sturmum su pri Suparki zavzeli ruske po- 
zicije. Pri jeli su dvajsti oficirov i 4400 rus- 
kih vojnikov, nadalje pák zadobili su dva 
Stuke i sedem m&SinpuSkih.

— Talijanskoga kapitana dvesto 
lire. Jeden majur je prepovedal :

— Jedenput kad smo na lavaronei 
bregu nazat sbiii talijane, vnoSina mrtvih 
i plezéramh je leialo pred naSemi Sanci. 
Med plezéranami spazil je jeden Sezdeset 
lél star tirolCan jednoga talijanskoga ka- 
pitana.

Taki je za njim iSel i kad je to ka
pitan spazil, Stel je vujti. Ali stari tirolCan 
za njim je iäel i nekoji sto korakov dalko 
od talijanskih pozieijah vlovil je kapitana. 
Kapitan poCel se je moliti i sve peneze 
koje je prisebi imel, dvé sto lire, Stel je 
tirolCanu dati, ako ga pusti. Ali tirolCan 
niti Cuti né je Stel nikaj od toga i od tiral 
ga ie sobom. Potlam je talijanski kapitan 
sam pohvalil starra i dvé sto lire, koje 
je tirolCan nö Stel zeti, dal je na Cerleni 
kri2.

— Nemei porueiju boja talijanom.
Nemáki kormán prék Svajca opominul je 
Talijanskoga orsaga, ako talijanski Sereg 
росте vojuvati vu Dardanelli proli turCinom, 
NemSki огза" je presiljeni talijanom odmah 
boja poruCiti.

— Grcki orsag nebude se vu boj 
mesal. GrCke novme piSeju : GrCki Sereg 
iz triste jezer vojnika stoji Stém Seregom 
niti pomisliti néje smeti. da bi s njim то* 
guCe bilo prék Bulgarije prama KonSlanti- 
napolju ili. Grki su veseli, da Bulgaria je 
mirna i deCe se navaliti na GrCku zemlju. 
Venezelosz minister za to je propal, jerbo 
dvajsti jezer grCkoga voinika je Stel vu 
Dardanelle poslati, ali oficiri jednoglasno 
su tak rekli, da bez ovih vojnikov nemo- 
reju biti.

Mi neCemo, da nas antant brani proti 
Bulgariji. Balkanski narod niti vu svoje 
susede se ne zauía, stém menje pak vu 
antant. Kad su rusi joS vu Kárpáti bili i 
C*ataldzsa linija néje bila joS tak objaCena, 
как je vezda. sa onu vréme bi bila mogla 
se GrCka vu boj pustiti. a!i denes, makar 
bi i Venizelosz Siel, fo se nebude pripetdo, 
jerbo tak kralj, как i oficiri su proti tomu. 
GrCka, ako íiveti hoCe, vu ovim boju neut 
ralna mora ostati.

— Kiev, Moszkva, Pétervár. No*
voje Vremja novine piSeju, da pred savez- 
ni Seregi tri puti su odprti po zadnjih bit* 
kah Jedenput proti Kievu, drugi proti 
Moszkvi i trelji proti Szeutpéterváru petja. 
Néje znati Steroga puta si budo savezni 
Seregi zebrali. ali n'ti to je né moguCe, da 
odmah po svi tri putah budo napreduvali. 
Ali mi rusi tak mislimo, da niti jednoga 
varaSa nebudo mogli postiCi, jerbo predi 
budo vpeSali. Ruski Seregi nigdi se nebudo 
vu odluCno bitku pustili, neg svigdi se vug- 
nejo i Cekaü budo do protulelja.

Samo to je p.tanje, ali nebudemo opet 
rusom i öve raCune zmédali, как se je to 
veC vu ovim boiu viSeput pripetilo.

— Ruski vod ji. Rusi su sltiSbeno

javili englezom, da na mesto NikolajeviCa 
Alexis Evert generala budo imeoovali za 
vodju. Denes ruski front na tri déle je rez- 
trgjeni. Jednomu je Ruskij, drugomu Evert 
i treljemo je pak Ivanov general zapo- 
vednik.

— Car je pobégel íz Sentpéter- 
vara. Cara su spravili na front, jerbo Sent- 
pétervar je vu pogibelji. Predi, как bi na 
front bil odiSel, pozval je к sebi carskoga 
dvora Cinovnike i vu ruke njim je dal 
teStamenta. Jako fcaloslna vura je to bila, 
kad se je car spriCaval od familije. Carica 
i deca plaCuC su ckolo cara stali s kojemi 
se je du2e vrementt spominal. Rekel pak 
je nazadnje :

— Ja sad na boj no polje ide, poteg* 
nem vun sablju da zabranim domovinu 
pred neprijateljom. Bog nam budi napo- 
moC.

Alexandra i deca plaCuC su skuSu- 
vala cara, koj je za tem taki odputuval 
na front.

Za tahorsbu poätu gotovi kn-  
verti sa napisom, tak od jer  1 TABORS - 
K E  K A R T E  se  dobiju kod F iseb e1 
FüiŐp (Strausx Sándor) knjiiarici. 
Ciena: k n vert—2 HU. —  taborskn  
к art a — 1 Üli.

Pésm a  Л  épliilh elöjn.
Haj da bratja svi skup jednoglasno, 
Nek se diói ime na se cast no.
Crleni je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarországi Ja sam tvoj\

Zapévajmo stari svi ustasi,
Da nijedan in иske se neplasi.
Crleni je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország ! Ja sam tvoj!

Jezer о devetsto stirínajsto,
Pozvalo nas Njegvo Velicanstvo.
Crleni je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvoj!

Da se zide stari népfölkeli.
Kaj si domovinu bran it zeli.
Crleni je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvoj!

Muska na granici vre studéra,
Vu nas orsag dojti, spekuléra.
Crleni je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvoj!

Ali bratja svi skup slozno sada,
Kakvi nismo bili jós nikada.
Crleni je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvoj!

Naj se z nasih gr Uh vika éuje,
0 vo bude ponos dike na se.
Crleni j e  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvoj!

Jer j e  svaki za svu otachinu,
Zeli bran it milu domovinu.
Crleni j e  kantar béli konj.
Éljen Magyarország! Ja sam tvoj!

V Nagy-Kanizi skupa smo se zisli,
Za dóm i za kralja smo prisegli.
Crleni j e  kantar, béli kopj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvoj!

Tam su vodji skupa nas zebráii,
1 s r0mi pred rusa se pel ali.
Crleni j e  kantar, béli konj.
Éljen Magyarország'. Ja sam tvoj1

Ali za nas nesu si mislili.
Da bi stari tako verni bili.

Crleni je  kantar, béli konj,
Éjjen Magyarország! Ja sam tvoj!

Néptőlkeli stari su vojaki,
Napred ide vu boj hrabro svaki.
Őrleni je kantar, béli kopj,
Éljen Magyarország'. Ja sam tvoj!

Kad рос, el a s rusom strasna bitka,
Őula se j e  od nas velka к rí ka.
Crleni j e  kantar, béli konj',
Éljen Magyarország! Ja sam tv o j !

Svaki iz dekunga krici: hurrá !
Muska po zemlji se naj kotura.
Crleni je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország ! Ja sam tvojl

Vnogo sturmov jesmo napravili,
Svaku srecno jesmo zadobili.
Crleni je  kantar; béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvo j!

Isti na, da vnogi bil plezéran,
Z  bojnog polja v spital bil odpeljan. 
Őrleni je kantar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvo j!

Ali ipák jednoc bu ozdravil,
S zenom, decom skup se razveselil. 
Őrleni j e  kantar, béli konj,
Éljen Magyarországi Ja sam tvojl

Ali vnogi je  i irt vom postal,
Za dom za rod zivot je alduval.
Őrleni j e  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvojl

Za kim zali zen a, déca mala,
Jer za grob mu nedű ni kad znala. 
Crleni j e  kantar, béli kopj,
Éljen Magyarország'. Ja sam tvoj!

Koj pocivá tam na boj nőm polju,
Castno ime stavil je svom rodu.
Őrleni j e  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország ! Ja sam tvoj !

Pokrila ga crna zcm/icica,
Grob ohrasla zelena travica,
Crlena je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország'. Ja sam tvojl

Lovor vénec spleten mu na grobu,
Dúsa posla vu raj к veénom Boga. 
Őrleni j e  кап tar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvo j!

Oh ti Boze, koj si nas sve stvoril, 
Pomozi vu sva koj nam nevoljil 
Őrleni je  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvój!

Marija blazena i devica,
Budi svim nam navék pomocnical 
Crleni j e  kantar, béli konj,
Éljen Magyarországi Ja sam tvojl

Jer Marija ti si naáa nada,
Svrni se na Magyarskog orsaga.
Őrleni j e  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország ! Ja sam tvoj!

Poéli ham na zemlju mir i pokoj,
Da prestane triéko ov volki boj.
Őrleni j e  kantar, béli konj,
Éljen Magyarország l Ja sam tvoj !

Kra\je i narode ti zjedini,
Daj obranbu nasoj domovini!
Őrleni je kantar, béli kopj,
Éljen Magyarország! Ja sam tvojl

Da bu z svakog srca sijal piámén, 
Bogu hvala na sve veké Ámen!
Crleni j e  kantar, béli konj,
Éjjen Magyarországi Ja sam tvojl

Vu taberu. E le  ж E r bő  népfelkelő.
iz Drávacsánya.
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