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A lap szellemi részére vonat« 
kozó minden közlemény a szer

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

Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.Telefon szám 34. magyar és

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

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

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

Egyes szám ára 20 fillér. 
Hirdetéook jutányos»* ozánlttataak. 

Nytlttér petitoora 50 Sllér.

Feleiét tterkeacté:

zrínyi karoly.
Köwerki'Htö i

MARGITAl JÓZSEF.
KUllö At Uptulajdono»;

STRAUSZ SÁNDOR.

Az angol Hári János.
Kitchener lord sokáig hallgatott, de 

most annál többet beszél. A burok és fele
ségeik meg gyermekeik kegyetlen hóhérja 
bőségesen felhasználta szabad idejét a há
ború technikája, a stratégia és az ezekkel 
összefüggő tudományok tanulmányozására, 
s e tanulmányoknak nevettető eredményeit 
a minap tálalta fel.az angol telsöház lord
jainak. Az antánthoz tartozó bohócok közül 
ő a legkómikusabb Elleste az igazi humor 
titkát: a legvalószinüllenebb és legnevetsé
gesebb dolgokat, azzal a rendíthetlen fleg
mával elmondani, mellyel el akarja hitetni, 
hogy a beszéd komoly. A lord a legagya- 
furtabb mondókához a legünnepélyesebb ar
cot vágja és igy hasonlílhallanul nagyobb! 
hatást ér el, mint akármelyik más nagy 
angol humorista.

Beszéde három frontra irányul: a nyu
gatira, a keletire és a gallipoliira. Meg kell 
hagyni, hogy a nyugati hadállásokra vonat
kozó jelentése a legsikerültebb. Itt a szónok 
öngunyolódása hihetetlen magaslatra emel
kedik és évtizedek után is nagyra fogják 
becsülni a lordnak azt a kedves helyzet 
képét, melyei pusstíthatlanul eredeti vidám- 
sáĝ al̂ az oroszoknak a nagy világháború
ban szenvedett kudarcáról ad. Hallgassuk 
csak meg! Az orosz hadseregek veresége, 
egész Lengyelország és egy csomó várral 
védett orosz kormányzóságok elvesztése a 
német hadvezetés példátlan tehetetlenségé
nek következménye. Csak a szövetséges köz
ponti hatalmak stratégiája vitte az oroszo

kat abba az »irigylésreméltó« helyzetbe, 
hegy »mesteri visszavonulás«-t mulathas
sanak be a világnak. A központi hatalmak 
hadvezérei eléggé rövidlátók voltak oly »par
lagon heverő« területeket, minő Varsó és 
Lodz, birtokukba venni és az ellenségtől 
kiürített várakba bevonulni. Ha Hári János 
lord szívesugalata szerinti valódi stratégák 
lennének, úgy nyugodtan bevárták volna, 
mig a muszkák Búd «pestre, Bécsbe és Ber
linbe érkeznek és helyesebben cselekedtek 
volna, ha a hadjáratot elveszítik, minisem 
hogy megnyerik. Úgy kell lenni, hogy iga
zán nagy hadvezér nem nyer csatát, hanem 
szándékosan elveszíti és megragad minden 
alkalmat, mellyel visszavonulásban való mű
vészetét megmutathatja. Ha a győző eléggé 
mélyen hatolt be az országba, úgy körül
kerítik és megsemmisítik.

Nmcs kifogásunk az angol tábornagyé 
stratégiai alapelvei ellen, hadd teljék bennök 
kedve, csak azt nem értjük, hogy maguk 
az oroszok egészen másképp fogják lel 
helyzetüket. Ha nem úgy volna, nem volt-e 
a cárnak leghallatlanabb baklövése, hogy 
mint bámulatraméttó orosz sikerek szerző
jét, Nikolájt, elkergette és ő maga vette át 
az orosz vereségek fölötti parancsnokságot? 
S nem sajnálatos e, hogy Kilchenernek nem 
adtak módot arra. hogy a cárnak katonai 
tanácsokkal szolgálhasson? Az antánt egyéb 
hadvezérei márarnugyis Hári János lord el
vei szerint hadakoznak. Franck tábornok 
például »tizenegy divízióra rugó megerősí
tésével« csendesen fekszik a lövészárokban 
és a legkedélyesebb nyugalommal tölti ide
jét, mert az angol hadsereg »dicsfényét«

semmiféle győzelem kedvéért kockára tenni 
nem akarja.

Nem tudjuk, minő arcot vágtak a fel
sőház lordjai, amikor Hári János lord elő
adta háborús anekdóláit. Hangosan felka
caglak talán? Vagy akadt-e köztük valaki, 
aki a bolond beszéd hallatára bz angolok 
halhatatlan költőjének: Shakespeare-nak sza
vait dörögte a nagy humorista fülébe: »Dob
játok le a lépcsőn! Nem állhatom ki az 
ilyen nagyszájú himpellért!«

К ü L О X F É L É K .
M űm  közi f/я /.

Hegyek én is a csat ült a 
Síé]) vidékem oltalmára,
Hol fölnevelt édesanyám 
Muraközi kedves rónán.

Megyek én is a csatába 
Magyar Hazám oltalmára,
Melynek egyik szögletébe'
Van Muraköz szép vidéke.

Megyek én is a csatába 
Sza ha dSágunk olt aim á ra 
Mely nélkül biz' nincsen élet 
Bárki bármit is beszélhet.
Megyek én is a csatába 

 ̂ Lengyelország szép tájára,
Ütni-verni a nagy medvét,
Hogy elvegyük a gaz kedvét.

Megyek én a nagy csatába,
Hogy már egyszer valahára 
Szálljon Hazánk kék egére
A győzelmet hozó béke.

/ / / .  Sx/vonca/k AntaZ.

Akaratlan vallomás.
Irta: M ende P éter.

Színésznő volt ёз ideális. A társulat minden 
tagja szerette, de különösen a férfiak imádták az 
6 kis drámai szendéjüket. Ha Ertsy Emilia neve 
künn volt a szinlapon, nem hiányoztak az előa
dásról a városka ifjai sem. Óriási ovácziókban 
részesítették, mrhely megjelent a színen és virá
gok özönével lepték el, ha lejátszotta finoman 
poántozott szerepét. Mindenkit elragadott szépsé
gével és játékával egyaránt. A direktor el nem 
engedte volna, ha mindjárt háromszor annyi gá
zsit kér is. l)e 6 nem kért. Megelégedett annyival 
is. Ebből kifolyólag gonosz nyelvek aztán áská 
lódni kezdtek. Eleinte csak sugdolóztak, később 
már hangosan beszéltek róla a háta mögött.

Pedig szegény lány nem adott rá okot. Még 
a virágokat is mind ott hagyta a színházban. Ha 
kérdezték, miért nem viteti haza, csak annyit 
mondott:

— Én csak itt vagyok színésznői
Nem járt hozzá senki látogatóba, mert ál

talánosságban el volt terjedve róla, hogy nem 
fogadási mániában szenved. Édes anyjával lakott 
egy szép zöld zsalugáteres házban, melynek méla 
csendjét édesanyja kötőtűjének méla sercegése, 
'agy pedig erősebb drámai szerepek tanulása 
közben az ő édesen csengő hangja zavarta meg. 
Most is ezj darab főszerepének tanulmányozásába 
van elmerülve és szinte izgatottan fordul az ajtó 
felé, mint aki nehezen vár valakire.

Végre szólt az utcai kapu rángatós csenge- 
tytije. Hirtelen felkelt helyéről és sietett az ajtó 
félé. De amint odaért, abban a percben kinyiltaz 
s rajta egy szerényen, de azért elég csinosan bo
rotváit képű szőke fiatal ember lépett be.

— Kortay Zoltán vagyok — mutatja be 
magát, — a »Törvénytelen« szerzője.

— Hozta Isten Kortay u r ! Megengedi ugye
bár azt a szerénytelenséget, hogy önt ma, holmi 
felvilágosítások megadásáért idefárasztottam. De 
oly fontosak azok, hogy a szerep gondos tanulmá
nyozásánál nem nélkülözhetem. Foglaljon helyet.

Aztán belemerültek inindaketten a szerep 
boncolgatásába.

Ezután a látogatás után többször, később 
mindennap találkoztak a próbán. Az előadás pedig 
szép sikerrel koronázta mindkettőjük fáradozását. 
Emilia Kortaynak tulajdonította a sikert. Kortay 
pedig Emíliának. A közös siker még összébb fűzte 
a két, még fiatal és ideális eszmékért rajongó lel
ket. .Sokszor egy ideális eszmén elvílatkoztak órá
kon keresztül. És egyszer ily vita megnyerése cél
jából, mivel épen a szép nemről esett szó, Emíliát 
választotta mintául.

— Én nem vagyok szép, — utasítja vissza 
Emilia. — Miért vesz épen engem mintául ? Î eány 
vagyok én is, mint a többi más. Nincsen bennem 
semmi különös ! Ami van, talán észre sem veszem. 
Elég, ha más látja bennem. Hogy szép vagyok, ha 
mondja valaki, csak elrontanak vele. Nem magamé 
az sem, mert leánynak születtem. Az övé vagyok 
teljesen, kiről álmodozom s ha őt bemutatom

magának, megismer benne engemet. Hallgasson 
reám!

— Ha hosszú éjjeleken álmatlanul hányko
lódom ágiamon, lefogom kezemmel a szemem és 
igy ébren szövök róla fényes álmokat. Ott áll 
előttem, hosszú hullámos szőke fürtjei oly édes 
összevisszaságban hevernek fején és némelyik ma
gasan dől nyílt, magas homlokára. Világoskék sze
mével oly édesen néz reám s ki engedi olvasni 
belőlük, hogy szeret. De nem tudora, én vagyok-e 
az, kinek azok n tekintetek szólnak Ő nem cá
folja meg szívemnek kételyét, csak néz reám, és 
néha ajkain egy kis mosoly fut át. Gúnynak tar
tom és e gyanú oly rosszul esik nekem, feltenni 
arról, akit szeretünk, hogy csak játékot üz velünk, 
a legnagyobb kin. Elfordulok, hogy ne lássam, 
mégis mindenütt ő, csak ő van jelen !

—, Megjelenik hivatlanúl s kérésemre nem 
távozik ! Arcvonásai határozi tt férfijellemre val
lanak. Járása feszes és hatalmas melle nem épen 
daliás termetét előnyösebbnek tünteti fel. Öh 
hányszor vágytam arra, hogy csak egyszer hajt
hassam fejemet szive fölé. Annak dobogása en
gemet örökre elringathatna és boldog lennék mel
lette még holtan is.

Itt elhallgatott. Látszott rajta, hogy szívből 
beszél. Kortay nem akarta közbeszólásával za
varni. Tudta, hogy folytatni fogja és közbeszólás 
helyett elsimította homlokára dőlt haját. Emi'ia 
mély lélekzetet vett és folytatta:

— Olyan ember nincs is talán oz életben, 
amilyennek őt képzelem. Lehet hozzá hasonló, de
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—  Kitüntetés. Ferenc Szalvator főher
ceg dr. Szabó Zsigmond perlaki járásorvos- 
uak s dr. Szabó Zsigmondnénak a katonai 
egészségügy körül a háborúban szerzett kü
lönös érdemeik elismeréséül a Vöröskereszt 
II. osztályú tisztijelvényét adományozta a 
hadiékítménnyel.

—  Letört virág. Nagy szomorúság érte 
dr. Huszár Pál, a Csáktornyái járás szolga- 
birájának családját. Legidősebb gyermekök, 
Zsuzsika, öt éves korában hunyt el szep
tember 19-én délután. Az aranyos kis gyer
mek korai halálát a gyermekek lémé, a 
difterítis, okozta, mely három nap alatt vég
zett a szülők kedvencével Múlt héttőn délu
tán 3 órakor temették a kedves kis halot
tat. A közönség általános részvéte enyhítse 
a szu ők sajgó fájdalmát s adjon zavartalan 
nyugodalmat a felejthetetlen kis angyalnak!

—  Kitüntetés. Torna Károly, a Csák
tornyái áll. tanítóképző intézet 111. éves nö
vendéke 41 tanulótársához hasonlóan küzd 
a harctéren. Az első sorozások alkalmával 
került katonaserba s bizony már jóideje 
tesz kárt a harctéren az ellenséges muszká
ban s gyűjti babérleveleit a fiatal honvéd- 
hadapród. Most aztán hősiességének jutal
mát vette d̂ rék fiatal katonánk. Őfelsége a 
király a II. oszt. vítézségi ezüst éremmel 
tüntette ki, melyet a múlt héten tűztek 
mellére a vitéz Torna Károlynak.

—  Bömbölő Piku szökése. Fehér Mik
lós hármashalomi hires legény, aki Bömbölő 
Píku néven országos hirre tett szert, s szö
kései, lopásai, betöréseiért ismételten bör
tönbe került, ismét megszökött. Szökéseit 
mindenkor valóságos virtuozitással hajtja 
végre s ezért a csendőrségnek ezúttal is 
nehéz munkája lesz az ő kézrekerítése.

—  Utazási kedvezmény a sebesült ka 
tonák látogatására. Ismeretes a magyar ál
lamvasutaknak és a déli vasútnak az a 
rendelkezése, mely szerint a sebesült kato
nákat családtagjaik 50 százalékos vasúti 
menetdíjkedvezmény igénybevétele mellett 
látogathatják meg a lakóhelyüktől távoleső 
kórházakban. Az ilyen kedvezményes jegyek

mégsem az. Még csak hasonlót sem találtam. Ezért 
gyűlölöm a férfiakat. Félek tőlük. Igen! Hiába 
mosolyog. Látja még magát csak szeretem, de 
nem annyira, mint őt. Úgy csak egyet s egyszer 
lehet szeretni. Nem bánnám, akárki volna az, én 
anyám ellenzése dacára elmennék hozzá, ha pedig 
én volnék szegényebb és 6 valamely főrangú tár
saságban forogna, felkeresném ott és megmonda
nám neki, hogy te az enyém voltál eddig, az vagy 
most is, és az leszel örökké. Nem hagynám ma
gamat elválasztani, sem társadalmi korlátok, sem 
más közénk férkőzött idegen szívek által. Épen 
úgy, mint az ön »Törvénytelenje«.

— És ha az ideál mást szeretne? — kérdé 
vészjóslóan Kortay.

Emilia megdöbbenve, megrémülve bámult 
Kortayra. Lángoló tekintete azt látszott kifejezni, 
hogy hátha máris mást szeret. S az imént még 
szerelemtől sugárzó arcon látni lehetett a szerel
mében csalódott nő kétségbeejtő, fájdalomszülte 
arcvonásait. Egy pillanat múlva legyőzte magában 
a féltékenység mardosó kígyóit ős mintegy meg
könnyebbülten tört ki belőle a megvádolt ideál 
védelmére a szó.

— Nem, 6 nem szeret mást! Senkit sem
szeret! Mert mikor magamhoz húztam és kezeim 
közt fogtam gyönyörű bajueztalan arcát........

— Sajátságos eszménykép I — szakítja félbe 
Kortay. — Hát nincs bajusza ?

— Nincs, — felel édes lemondással.
— N incs?!........  mondja elmélázva utána

Kortay és végig simítja a bajusza helyét.
Emilia ránézett e kételkedőén kiejtett szó 

után és c.-ak most vette észre, hogy kinek beszél .. .

igénybevétele körül ы utóbbi időkben na
gyon sok kalamítás fordult elő, miért is a 
belügyminiszter rendeletileg intézkedett hogy 
a kedvezményes menetjegyek csakis akkor 
bírnak érvénnyel, ha azokat rendezett ta
nácsú városokban a polgármester, kis- és 
nagyközségekben a községi elöljáróság állí
totta ki, s az utóbbi esetben az illetékes 
járási főszolgabíró láttamozta.

—  Az uj magyar hadikölcsön. Az oszt
rák kormány félhivatalos lapja már jelen
tette, hogy a harmadik német kölcsönre 
most folyó jegyzések betejezése után sorra 
kerül a harmadik osztrák hadikölcsön és 
így természetesen a harmadik magyar hadi- 
köícsöu kibocsátása is. Az első osztrák ha 
dikölC8Ön, amelyet tavaly novemberben bo
csátották ki, 2135 5 millió koronát, a má
sodik hadikölcsön, amelyet májusban bo
csátottak ki, 2630 millió koronát, a két ki
bocsátás összesen 4765 5 millió koronát 
eredményezett. Az ugyanezen időben kibo
csátott két magyar hadikölcsön 1170, illetve 
1120, a kellő összesen 2290 millió koronát 
eredményezett. A fővárosi pénzintézetekben 
már megindult a munka, hogy a harmadik 
kölcsönre is minél nagyobb összeg gyűljön 
össze.

—  Szederfalevél gyűjtés az iskolákban.
Miután, sajnos, erős kilátás van a második 
téli hadjáratra, a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter.um újból elrendelte, hogy 
a tavalyihoz hasonlóan az iskolák tanuló
ifjúsága az idén is szedjen szederlevelet. A 
rendeletnek foganatja is lelt. Mindenfelé 
szednek szederleveleket, hogy vitézül har
coló katonáinknak a kemény tél dermesztő 
hidegében pótteájuk legyen. A Csáktornyái 
összes iskolák tanulói e héten szedtek leve
leket. A tanítóképző intézet ifjúsága 184 kg. 
pótteával lógja gyarapítani hős katonáink 
téli teaszükségletét.

—  Mit számíthatnak fel a malmok a
zsákokért? A liszt és őrlemények uj maxi
mális árait szabályozó rendelet arról is fog 
intézkedni, hogy milyen árakat számíthat
nak tel a malmok zsákokért. Erre vonatko
zólag már meg is hallgatta a minisztérium 
a malmukat és valószínűleg akként fogja 
megoldani a kérdést a kibocsátó kormány- 
rendelet, hogy 100 kilogramm őrlemény után 
lisztzsákokért 2 korona 50 fillért, korpazsá
kokért pedig három koronát számíthatnak 
majd fel a malmok.

—  Cserzőanyagok biztosítása. Bőripa
runk a külföldi cserzőanyagok behozatalá
nak megszüntetése következtében kizárólag 
a hazai cserzőariyagokra és ezek közt nagy 
mértékben a gubacsra van utalva. Tekintet
tel a bőriparnak a hadsereg harcképessége 
szempontjából való jelentőségére, továbbá 
arra, hogy a rendkívüli viszonyok követ
keztében nem áll mindenütt kellő számú 
munkaerő rendelkezésre, a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter félhivatalos jelentés 
szerint az elemi iskolák és középfokú tan
intézetek tanulóifjúságához felhívást intézett, 
hogy az ifjúság ott, ahol szükség van rá, 
a gubacs gyűjtésében a gyűjtésre jogosított 
személylyel létesítendő megállapodás alapján 
közreműködjék. — Itt említjük meg, hogy 
a bőriparosok köréből származó informá
cióink szerint a cserzőanyagok árát a kor
mány maximálni fogja.

—  Megszűnt a hadimenetrend. A nagy- 
kanizsa—barcsi hadimenetrend a héten, 
21-én megszűnt. Ugyancsak megszűnt a hét 
folyamán a Nagykanizsa és Wienerneustadt

közt is beállott hadimenetrend, mely mind
össze négy napig tartott. A két vonalon is
mét rendes forgalom van.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
templomban kihelyezett Szent Antal perse
lyébe befolyt adományokból a vöröskereszt 
egylet Csáktornyái fiókjának 24.53 К kül
detett, melyért az elnökségek köszönetüket 
nyilvánítják.

—- Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
templomban kihelyezett Szent Antal perse
lyébe befolyt adományokból a járási jóléti 
bizottságnak 32 56 К küldetett, Lobi Rezső 
a Csáktornyái szegények részére 200 K-t 
adományozott, melyért az elöljáróság köszö
netéi nyilvánítja.

—  A gözgépkezelök és gözkazánfütök
legközelebbi képesítői vizsgái f. évi október 
hó 3-án fognak megtartatni a városi villany
telepen (Flandorffer-ulca 4. szám:) A kellően 
felszerelt kérvények a kér. Iparfelűgyelőség- 
hez cirnzendők Sopronba, (Deák-tér 8 szám.)

—  Színészet Csáktornyán. Rácz D̂ zső 
derék színészei a múlt héten is arattak di
csőséget Pedg ugyancsak nehéz a hejyze- 
tök. A színigazgatót katonai szolgálatra hív
ták be s igy fej nélkül van a színtársulat. 
A rendezőnek pedig fáj a feje a sorozás 
miatt, mely a színteremben folyik le. Nap
palra tehát mindent el kell távolítani a te
remből, 8mi a színházra emlékeztet. S ebből 
a nehéz szerepekre, melyeket drámákban 
eljátszania kell. Ilyen volt Liza szerepe is 
Nehéz volt, hogy a romlott társadalom er
kölcstelen felfogásával szemben megálljon s 
lelke tisztaságát megőrizze. Játéka erőteljes, 
de finom, kitörései minden mesterkéltség 
nélkül valók, pózmenlesek voltak. Szóval a 
helyzethozta természetességgel igazolta a 
maga felfogását, amiért sok taps járt ki 
neki. A darab sikerében osztozkodott Náná- 
sival Kárpáti Nándor, Tímár szerepében. 
Kárpáti jó drámai erő. Kemény marokkal 
igazgató felesége, volt. Am t játék és* ének 
élvezeteset nyújtani tud, abban ez estén 
gyönyörködhettünk. Rácz Dezsőné mindkét 
minőségében kiválót produkált. Ped g nehéz 
szerepe volt a honleány magasztos érzel
meit az asszony gyarló szerelmének felál
dozni. Megtette, művészettel tette meg. Köoy- 
nyen tehette meg, hiszen Virágh Lajos volt 
a csábítója, aki ez estén, szép síkért ara
tott. — Tímár Lizában Náuási Juliska sze
repelt. Ha Tömöri Annus a színtársulat 
lelke, Nánási Juliska az esze Temperamen
tum, alak, felfogás, játék mind kvalifikálják 
kifolyólag másutt kell tartani a szinipróbákat 
is, ami nemcsak tömérdek felesleges mun
kával, de tetemes költséggel is jár. Ez azon
ban a színészek kedvét és ambícióját nem 
lohasztja le. Szebbnél szebb darabokat ad
nak elő, melyekben művészetüket bemutat
ják. Szombaton és vasárnap a Mozitündér 
és Zsuzsika kisasszonyt adták. Természetes, 
hogy a bájos primadonna, Tömöri Annus, 
volt ezeknek az operetteknek a lelke. Ked
den színre került a Tiszavirág operett, szer
dán Tímár Liza erkölcsrajzot adták. A Ti
szavirág atrakciója Rácz Dezsőné, a szin- 
fogta meg a darab meséjének a gombolyag
ját, hogy gyorsan gördülő fázisait biztos 
kézzel szövögesse. Drámai errupciók, gyengéd 
szeretet harmóniában voltak egymással já
tékában s méltán megérdemelte a tapsot, 
melyet kapott, amikor az események sodrá
ban tisztességes lelkivilága összeomlott. A 
darabban Földvári Imre is értelmesen ját
szott A háziorvost komoly s kerrel adta. —
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Csütörtökölj kabaré volt műsoron, melynek 
keretében a társulat minden tagja, ki-ki a 
maga szerepkörében, szerepelt. Ezúttal meg
emlékezünk a társulat balerinájáról, Berecz 
kyről is, aki mint más darabokban, úgy 
ezen az estén is temperamentumosán, ügye
sen táncolt Pataki Elzának is nagyobb sze
rep jutott a Katicza operettben pénteken, 
melyet nagy játékkedvvel és sikerrel oldott 
meg. Ebben a darabban Földvári is öreg
bítette sikereit gyújtó mókáival. Amint ér 
tesülünk a társulat október 3 án vasárnap 
játszik utolsót, ezalatt az idő alatt lesznek 
a szokásos julalomjátékok, и többi na
pokon pedig a még hátra levő újdonságok 
kerülnek színre.

— A háború. Az északi harctér legna
gyobb eseménye Vilna bevétele. Az oroszok 
természetesen innen is kivonták seregeiket 
s taktikájuk szerint is visszavonultak, de 
Hmdenburg erősen a nyomukban vau s 
miközben Dünaburgot ostromolja, azalatt 
Ruszkij seregét, mely az oroszok utolsó re
ménysége volt, két részre szakította. Ez a 
Hmdenburg stratégiájának uj diadala. Kelet- 
Galiciában kemény támadásokkal próbálko
zik Ivanov, de Mackensen szívós ellenállá
sával sztmben egészen tehetetlen a túlerő
ben lévő orosz hadsereg. Seregeink törhe
tetlen előnyomulásai következtében pánik
szerű a zűrzavar Oroszországban. Beavatott 
poitikai körökben erősen tartja magát a 
hír, hogy a cár a legközelebbi napokban 
visszalép a fővezérségtől. Erre a lépésre az 
indítaná, hogy a jelenlegi zavaros viszonyok 
között a belpolitikában is szükség van az 
uralkodó személyes közreműködésére. A fő- 
vezérségben utódja állítólag Ruszkij tábor
nok lesz. — Franciaországban uj események 
nem történlek — Az olasz harctéren több 
ütközet volt. Úgy a tiroli s a kanntiai, mint 
a lengermelléki vonalon kemény visszave- 
retésben részesültek az olaszok. Ezekkel az 
újabb eseményekkel zárult be az Olaszor
szág elleni háború negyedik hónapja, mely 
az olaszokra nézve eredményt nem hozott, 
csak súlyos veszteségeket okozott. Harcvo
nalunk sz lárdabban áll ebben a percben 
az olasz határon, mint valaha. — A Dar
danelláknál a szívós harcok semmit sem 
eredményeztek. Az antant azonban újabb 
seregekkel kísérletezik, hogy Galipoliból a 
törököt kiszorítsa. — Legérdekesebb mozza
nata a múlt hét eseményeinek, hogy német 
és magyar-osztrák seregek a harcot a Duna 
é9 Száva mentén Szerbiával szemben meg
kezdték. Belgrádol, Posarovacot, GradiStet 
bombázza tüzérségünk. A Drina torkolatá
nál előretolt néhány szerb osztagokat már 
meg is semmisítettek csapataink. Belgrádból 
a hatóságok a lakosságot máris eltávolítot
ták. — A Balkán félszigeten az események 
egyre vajúdnak, de Bulgária a mozgósítást 
már elkezdte.

—  Ezerkilencszáztizenötre is kivetik a 
hadiadót. A kivételes pénzügyi lörvéayek 
alapján tudvalevőleg megadóztatták azokat, 
a kik 1914 ben 20.000 koronánál többet 
kerestek. A törvény e rendkívüli hadiadó 
eredményét, a melyet a pénzügyminiszter 15 
millió koronára b°csült, a hadisegélyezés cél
jaira szánta. A hadiadó kivetési munkálatai 
már majdnem mindenütt elkészültek, már 
döntöttek a felszólalások nagy része felett 
is, és mint halljuk, az eredmény felülmúlja 
a törvényhez fűzött várakozásokat, mert 15 
millió helyett körülbelül 19—20 millió ko
ronára rúg. A törvény megalkotásánál az

volt a szándék, hogy az adót csak egyetlen 
egyszer topják kivetni. Minthogy azonban a 
háború sokkal hosszabb ideig tart, semmint 
eredetileg hitték és minthogy ennek követ
keztében a hadisegélyezés céljaira is sokkal 
nagyobb összegek szükségesek,̂  kormány
nak az a terve, hogy a rendkívüli hadiadót 
az 1915. évi 20000 koronánál nagyobb jö
vedelmekre is kiveti. Ehhez törvényhozási 
felhatalmazásra van szükség és a kormány 
mint értesülünk, a novemberre tervezett 
ülésszak elé erre vonatkczólag alkalmasint 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni. A javas
latban nemcsak az 1915-re való kivetés cél
jaira szükséges felhatalmazást kéri a kor
mány, hanem az idei kivetés folyamán szer
zett ta paszta lok'at is értékesíti.

—• A tizennyolcévesek október 15 én 
vonulnak be. A hivatalos lap múlt heti 
száma közli, hogy az 1897. évben született 
é3 a bemutató szemléken fegyveres szolgá
latra alkalmasnak talált népfelkelők — a 
mennyiben névszerint lelmenlve nincsenek 
— 1915. évi október hó lóén tartoznak 
bevonulni az igazolvány! lapjukon feltün
tetett kiegészítési kerületi parancsnokság 
székhelyére. Ugyancsak október 15 én tar
toznak bevonulni azok a hadiszolgáltatást 
teljesített had munkások, a kiket időközben 
a hadimunkálól elbocsátottak, de mint nép
fölkelőkel a nemrég megtartott bemutató 
szemléken alkalmasnak találtak; úgyszintén 
október 15 én tartoznak bevonulni mind
azok az egyének, a kik önkéntes belépés 
folytán — akár mint egyévi önkéntesek 
is — már előbb besoroztattak, tekintet nél
kül arra, hogy mikor születtek.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Per- 
hács Flórián rnurac?ányi lakost ideiglenes 
minőségű pénzügyi számgyakornokká a bu
dapesti hidak mellé rendelt számvevőséghez 
kinevezte.

—  Miniszteri rendelet a gabonabevá 
sárlasról. A minisztérium rendeletet adott 
ki a gabonavásárlás ügyében, mellyel azt a 
határidői, ameddig az 1915 évi zár alá 
veit búza, rozs, kétszeres-, árpa- és zab 
készletekből a magánfelek és gazdasági 
szükségletükre vásárolhatnak,kiterjeszti 1915. 
október 15. nap.g bezárólag. A korábbi ren
delkezések azonban érintetlenek maradnak; 
vagyis senki nem harácsolhat össze utóla
gos büntetés terhe alatt több gabonát ház
tartási szükségletre annál, mint amennyit a 
kormány korábbi rendelete engedélyezett. 
Öszterméssel foglalkozó (földműves, bányász, 
vadász, halász) családfentartó házi szükség
letére havonta és fejenkint 18 kilót számít
hat, mig a többi foglalkozás beliek (iparo
sok, kereskedők, hivatalnokok, más foglal
kozást űzők, munkások) fejenkint s havon- 
kint számítva csak 10 kilót vásárolhatnak. 
Ezenfelül gazdasági szükséglet címén lehet 
gabonát szerezni még az alkalmazottak já 
randóságainak kielégítésére, vetőmagra és az 
állatok etetésére.

—  Hamis kétkoronis papírpénzek. Az
egyik bécsi lap arról értesül, hogy Buda
pesten, Csehországban és Brünnben hamis 
kétkoronás papírpénz van torgalomban, 
1914 es keltezéssel A hamis pénz a kö
vetkező íráshibákról is fölismerhető: az 
osztrák oldal bal sarkában, a harmadik sor
ban Dvije krune helyeit »Dcuje krone« ol
vasható. A magyar oldal jobboldalán Buda 
után hiányzik az összekötő kis vonás; eb

ben a szóban Kormányzó, hiányzik az á ról 
az ékezet, és ebben a szóban: Főtanácsos, 
az ő n csak egy vonás van. Az osztrák ol
dal 1914. augusztus 3 ról, a magyar augusz
tus 5 érői van keltezve.

— Halálozás. Fájdalmas szívvel jelen
ik a hozzátartozók, hogy forintosházai Fo
rintos Lajos e hó 21-én d. u. 2 órakor, 
életének 46 ik, boldog házasságának 18. 
évében hosszas, kinos szenvedés után el- 
húnyt. A megsiratott halott földi maradvá
nyát f. hó 23-án d. u. 4 órakor szentelték 
he és temették el Stridóváron Az engesz
telő szentmise áldozatot 24 én d e. 8 óra
kor mutatták be Stridóváron A halottal 
széleskörű rokonság siratja. Nyugodjék bé
kében.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai moz- 
gószinház mai műsora: Mozpófénykép heti
szemle az északi és déli harctérről; A mez
telen nő (drámai jelenetek 4 (elvonásban); 
Vámosék ebédje (vígját. 1 felvonásban).

— A 42— 50 évesek sorozása. A Csák
tornyái sorozójárásban serényen folyik a 
42—50 évesek sorozása. Csáktornyán a 
sok közül a köveik« zők is beváltak : Anto- 
novics József mészáros. Bernát Mihály kir. 
lárásbirósági irnuk, Fejér Jenő takarékpénz

tári főkönyvelő, GlavirjH János végrehajtó,
dr Hajós Ferenc orsz. gyűl. képviselő, Her- 
czigonya Alajos fényképész. H dasi Kálmán, 
színházi titkár, Kolarics István kereskedő, 
Metder Albert mészáros, Móder Rez-Ő se
lyemtenyésztési felügyelő, Nádasi József ru
hakereskedő. Prostenik Gusztáv vaskeres
kedő, Petz Márton építőmester, Pogány Ernő 
malomképviselő, Slefán Jenő tehnikai mű
vezető, Tömör Boldizsár tanítóképző intézeti 
tanár stb.

—  Vanderbilt hagyatéka. A Lusitania ei- 
sülyesztésével a tengerbe veszett amerikai 
multimilliomos és világh rii sportsmann. Van
derbilt Alfréd végrendeletét a napokban bon
tották fel és tették közzé. A végrendelet az 
ingatlanokon és ingóságokon kívül harminc
két millió nyolcszázezer márka rögtön kifi
zethető pénzösszegről inlézked k. A végren
delet megszabja, hogy a végrendelkezés dá
tuma után szüléiéit valamennyi gyermeke 
négymillió márkát kapjon. Vanderbilt Alfréd 
teljes hagyatéka háromszáz millió márkára 
rúg.

—  Przeraysl visszafoglalása. A hely
beli mozgószánház holnapi műsora kereté
ben eredeti felvételben be fogja mutatni 
Przemysl visszafoglalását hősi csapataink 
által.

K öszö n e tn y ilván ítá s.
Mindazon kedves és Iszlelt 

közönségnek, kik térjem halála fe
lett részvétüket nyilvánították, ez 
úton fogadják hálás köszönelünket.

A gyászoló család nevében:
Forintos Lajosné
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Sre poSiljke, kaj se tide zadr- 
faja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjilara S tran szSandora 
kam se predplate i obznane 

poSiijaju.

MEDJIMIIRIE
na horvatskom i magjartkom jeziku izlazeöi druitvenl, znanetvenl i povuéljlví litt za púk

Izlazi svaki tjeden Jedenkrat i to: svaku nedelju.

Predplatna oiaa ]•:
Na celo le t o ............8 kor.
Na pol leta ........... 4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor. 
Pojedini broji koStaju 20 fill.

Obznane te poleg pogodbe I fai 
ra6ana]o.

Odgovoroi urednik .

ZRÍNYI károly.
Sorsdniki:

PATAKI VIKTOR i SRÁY FERENCZ.
UdstslJ 1 vlMtnik

STRAUSZ SÁNDOR.

Ifiina je propala.
Pocel se je boj Srbium. - Hindenburg proti Russkij generalu. - Bulgarska 
zadnja rec Srbiji i Romaniji. Rekvirirali budo. - Bulgaria sloboden put 
hoce imeti. - Francuzi nőve stuke postaviju na front. - Sofia i antant.

Proti se budo stavili rusi.

Hal; stojimo na bojnon poljn?
(M . J .)  Rusi, koji podjednom retiri- 

raja, strahovito rezpustisuju sva ona mésta, 
dez kojih prék idu. Gda su prviput vdrli 
vu Galiciju i vu Posen, onda nisu velike 
kvare napravili, ar su mislili, da ovi orsagi 
njihovi ostaneju. Ali od kada jih tiraju nage 
i nemSke Cete, od onda nika) nije pred 
njimi svéto, nego sva mesta vuniSCuju.

Da budu naSi Citatelji pojma irneü, 
kakve kvare delaju ruske divje Cete, samo 
nekoliko példah izpiSemo ovdi.

Vu Svirvindt zvancm varaSu je samo 
jedna híía ostala, sve druge su do kraja 
vuniStili. íz vnogih varaSah su sve odnesli, 
stanovnike po desetjezer sobom odegnali. 
Vu velikoj zimi su slabe i bete2ljive 2enske 
i deca po stotinah na putu vumrle. Vnoge 
2enske su opravu iz sebe slekli, da si 
malu deCicu otopiju, pák med tem one sa
me su zmrznule.

Kre VarSove vu svakom varaSu i selu 
su rusi i zdence zaphali, cirkve s petróle
umom polejali i vu2gali. Íz toga se vidi, 
kak su hvalje vredni naSi junaki, koji se 
vojuju za domovinu i za svoj dóm, ar ako 
ovi nebi tak hrabri bili osobito pri karpats- 
kih planinah, bi vre rus i do nas doSel, 
pák bi i naSe lépő Medjimurje vuniStil, sva 
sela po2gali, naSu decu, 2enske, puce, stare 
ljudi vu Rassiju odegnali. Za to naj se 
nigdo ne tu2i, da je koga izgubil vu boju, 
ali ako je gdo izmed svojih plezérani dimo 
doSel, ar bez njih, mi koji smo stareSi, pák 
nesmo za vojniöku slu2bu sposobni, nebi 
vre vu naSem domu 2ivili, niti nebi svojegn 
doma imeli. Od kada su tatari vu naSoj 
domovini haraöili, od onda nije bilo takve 
neCemurne pustoSenje, kakvoga je vezda 
ruska vojska napravila.

Bog je praviCen, pák jim je za sve 
zlo dobro naplatil, ar do vezda mi i пай 
saveznik nemec smo vre iz Rusije tak ve- 
liki falat zemlje odzeli, kak je polovica Fran- 
cuzke zemlje. Vu onih méstih, kője smo 
mi od rusa odzeli, toliko 2ita moói povati, 
da je za célú NemSku, Magjarsku i Austriju 
prek dosti. Vu ovih méstih vezda naSi voj- 
niki orjeju i sejaju, ar je ljudstvo rus so- 
bum odegnal.

Vezda se na Balkanu méSa politika. 
Rus bi rád, da bi mu rnmunj, bugar, pák 
grk na pomoC iáéi. Rumunj i grk je tiho 
Ceka, komu bu bolje iálo na bojnom polju 
ram, ili rusu? Za bugara vre znamo, da s 
nami dr2i, ar je s turóinom kontrakta nap 
ravil. Bugar vezda svoju vojsku skuplja na 
srbskoj granici, da proli Srbiji ide. Srb pák 
bi se rád pomiril, ar ga je rus, francuz, 
pák englez ostavil. Ali kaj si je srb zaslu- 
2il, to bude on na friskoma dobil. Za ne
koliko tijednov budemo Culi, kaj se je sa 
srbom pripetilo. BrzCas bu njihov kralj Pe
ter svojega orsaga izgubil. Sada su opet 
dvé velike bitke, vu kojih naáa i nemáka 
vojska lépő napreduje. Jedna je vu Kur* 
landu, druga pák vu onoj strani Galicije, 
kre varasa Tarnopola, koju rusi joá vu svo
jih rukib imaju.

Septembra 20 ga su doSli glasi, da su 
nemei vu Russiji Vilna zvanog velikog va
rasa prevzeli. íz Litvanije pák nádi vojniki 
tiraju ruse.

Vu Russiji su veliki nemiri zbog véli- 
kih zgubiCkah. Ruski sabor su rezpustili, 
vnoge ablegate je car za soidate assentirati 
dal i na bojno polje poslal. Ablegati su se 
naposeb ziáli i razgovor dr2ali med sobom. 
Vu Petrogradu su on den, gda se je sabor 
(duma) rezpustil, 800 ljudi zaprb, med njimi 
12 ablegatov. Vu Nisni-Novgorodu su 20 
íiákaliuSov, doktorov i professorov vu reál 
odegnali. Vu Russiji se nigdo genuti nesme. 
Tam je i do vezda nezadovoljen narod, ar 
je vu jármű, kak maráe. Niti govoriti, niti 
vu novine nigdo nesme nikaj pisali. Vezda 
su se puku oCi odprle, pák bi i púk rád 
svoje miáljenje izraziti, pák kakvu slobodu 
zadobiti. Ali svemoguCi car je proti tomu. 
ar on prez sabora hoCe kormaniti. To je 
zrok, da se ruski vojniki rado predaju.

Talijani su opet jako bili bili. Pri FliCu 
su viSe, kak 1000 mrtvih izgubili 18 ga 
ovoga meseca. Septembra 16 ga i 17 ga su 
talijani pri Lekstenu navalili na naSe Cete. 
Ali su strahovitoga zgubicka imeli, i preob- 
ladani bili. Tu su 2000 mrtvih i plezéra- 
n;h izgubili. Jeden brigád je do kraja vu- 
niSCen.

Francuzi su vre i zadnjega svojega 
vojnika vu boj poslali, zbog toga nemreju

naprej dojti. Od engleza Cekali na pomoC 
koj jim je obeCal, da bude jim jeden mil
lion vojnikov poslal. Ali ovi vojniki su sa
mo na papiru. Vu englezkoj nije du2en 
nigdo soldat biti, ako neCe. Tam su vojniki 
plaCeni te2aki, a ve vre neCe nigdo svoju 
ko2u za peneze vu labor nesti.

Iz toga se vidi, da francuz, pák eng
lez nigdar nebude mogel odzeti od nemea, 
one krajine, kője si je nemec prisvojil. Na- 
suprot tomu, nemec joS tuliko vojnikov ima 
dome, da more bez brige nadomestiti zgu- 
biCke. A to se pák zna, da bu on dobil tá
bora, koj bude na zadnje viáe vojnikov 
imel. Nemec, pák mi jih pák imamo i to 
ne samo vu broju, nego i vu vite2tvu dosta 
i boljáe vojnike, kak naSi neprijatelji. Lehko 
je izraCunati moCi iz toga, gdo bu drugoga 
prevladal.

Dvadesetoga septembra su magjarski i 
nemSki Seregi znova poCeli navalu proti 
Srbiji. Bombardirali su Belgrada. Pri Drini 
je jeden srbski Sereg vur.iSten bil.

Ured za nemoéne.
NaSi vojniki, koji su na bojnom polju 

tak nesreCni bili, da su Cisto odnemogli, 
nesmeju bez kruha ostati, nesmeju na luls- 
ko milost, na tudjo pomoC gledati.

S ovami réCmi se poCme gróf Tisza 
István ministerprezidenta jedna odredba s 
kojom je postavil jeden ured, koj se po 
célim imenom ovak zove : »Magyar királyi 
Rokkantügyi Hivatal.«

Vu starim vremenu, koji su iz velikih 
bojov bez ruke, bez noge nevoljni dimo 
doSli, nikomu potrébni ljudi su ostali, koji 
su slobodno Sepljali od hi2e, do hi2e za fa- 
laCek kruhom. NegdaSni Seregi ué su puCni 
Seregi bili, neg Sereg je kralja privatno bla- 
go bilo, vu kojem su svekSinoma takvi slu- 
2i!i, kője su s vojkami na lovili ili koji su 
s bog neCesa iz poStenoga dru2tva preti- 
rani bili. DeneSnji Sereg, je puCni Sereg. 
Sam narod je pograbil oru2je, da brani sebe, 
da brani orsaga. Pograbil pák je za to, Ja
ki na prvo réC naSega kralja, da narn na- 
zat preskerbi on mir, kojega je sdobrovolj* 
nosljom, sterpljivostjom naS stari kralj za- 
badav probal narn ga uslanoviti. Denes je



Csáktornya, 1915. septembra 26-ga. MEDJIMURJE« broj 39vojnik né jeden zosebni Clovek, neg je s puSkum s bajonetom oboru2eni narod, siro- mak, как i bogatuS, slu2benik iii magna- tűé s jednom réCjom sva deca máé domo- vine, koji su za to sposobni. DeneSnji Sereg je sam narod i svrho toga naSi nemoéni nemoreju samo od soldaéije zahtévati i Ce- kati pomoC i pomiluvanje, neg od svakoga, za kojega su krv prelévali sbog koga su nevolni ostali.Svaki zna to, svaki Cuti to i nemore jeden poáten Clovek biti vu orsagu, koj nebi milo se ogledal za onim, koj je za naSo poátenje, za naS imétek, za naSu do* movinu slavno vojuval i nesreCen postai.
Ali néje dosta samo ova Cut, neg pot- rébno je i da ska2emo, da neCemo se svrho ovih spozabiti. Pred svakim je svetlo i poz- nano, kaj su ovi vojniki za nas terpeli i zakaj su vojuvali. Svaki naj ákerljaka zdig- ne pred ovami i ónak je naj pozdravlja, niSCi naj ne misli, da je na almoStvo dal, ako je za öve nekaj daruval, neg vesel naj bude, da je takvim dati mogel. -Za nemoCne zovemo one, koji su teSke plezére dobili na bojnom polju, potlam su osdravili, ali takva falinga njim je na télu, koju vise Clovek svraCiti nemore. Svrho ovih nemoCnih, poleg naj noveSe odredbe, orsag ovak se hoCe briniti :Orsag svrho toga je postavil ovaj ured, da svi bete2niki i nemoCni jednako dobiju pomoC, da za sve jednako budo mogli se briniti. Ured pod ministerium stoji i glava mii je sam ministerprezident. Prva briga je ureda to, da svakoga bete2nika vraCiju, da svaki delo dobi, da svakoga nekam vu slu2- bu spraviju ili pák za navéke zabadav ga budo sder2avali i da svaki, koj bude toga potrében, dobi iz gumije nogu ili ruku, po koji nogi ravno tak bude hodil, как i predi i skojom rukum ravno tak bude mogel de- lati, как i sdravomZa nemoCne postavili budo Skole, vu kojih se íz knjig nebudo nikaj vuCili, neg svaki svojega posla ili nekakvo raeStriju se bude vuCil. S jednom réCjom nekaj tekvo ga se bude svaki vuCil, iz Cesa 2iveti bude mogel, skim si kruha bude mogel slu2iti. Popriliki, oni poljodelavci koji su od kole- na doli sgubili nogu, tak budo navCeni, da nazat budo mogli polsku delo zverSavati, koji pák vise nebudo moguCni polje obde- lavati, one na nekakvo maStriju navCiju, koju sedeC budo mogli tirati. Как su spa- zili, do vezda najrajSi se za SoSlara, Snaj- dara ili za remenara vuCiju. S vun ovih pák su takvi koji korpe pleteju ili kefe dé- iája. Koj рак je vu cevilu vu Skolu hodil i rád bi se dalje ve2bal i to mu dopuSCe- no bude.Opel takvi budeju, kője nebude moCi vu 2ivot vu svét pustiti, za öve orsaCke tvornice budeju, gde poSlenoga stana i koS- tu za badav dobiju.Öve sve slroSke orsag sam bude nosil. Zanemito je i to, da nemoCne viSe nepus- tiju na supervizitu, neg do konca bója budo tam ostali, kam su odredjeni. To je jako lépő, jerbo ovak né samo da oni budo imeli do konca bója izverstno zdcr2avanje, neg i njihovi doma ostajuCi dobiju orsaCku pomoC. Od poCetka bója néje bi I takov red, nemoCne su previzitérali i odmah su je od soldaCije odpustili. Sad öve odpusCene nazat 

budo pozvali i du2e je budo tam vraCili i zder2ivali. Takodjer i ovi se budo mogli

nekaj takvoga vuCiti, kaj jim potlam na veliki hasén bude.Íz svega toga vidi se, da oni, koji su za domovinu krv prelévali, nebudo presil- jeni od praga, do praga hoditi. íz ovih plezéranih i nemoCnih nazat céli Clovek bude, koji s visokom glavum budo mogli reCti: Né sem presiljeni na niejo milost.— Zaslu2im svoj kruh zase i za fa- miliju s poStenom delom. Ako sem bez ru- ke ili noge, orsag né mi je bogeCke torbe dal. Dal mi je nova ruku, novu nogu. Ho- dim i délam, makar i malo Sepavo. Pák ako i Sepavo hodim, po svojim poslu ho- dim. К tomu рак mi sam orsag da delo Vréden sem toga. Nebudemo bogeCke torbe nosili, neg spoStenom delom si budemo kruha slu2ili.Dakle tak hoCe orsag barem sneCesim zahvaliti onim, koji su za njega vojuvali. Zahvalni i mi budemo, da predi kupimo nekaj od onoga. koj je za nas trpel i koj si je to od nas zaslu2il. Predi bude* mo onoga vu slu2bu pustili, koj je na bojnom polju zgubil ruku ili nogu. S jednom réCjom niti jednoga nebudemo pustili, da bi od hi2e, do hi2e kruha hodil prosit. Né, to si je niti jeden né zas Iu2il. Svakoga tak budemo zder2ali, как je samo Cloveka potrébno sder2ati.
Propala je Vilna.NemSka soldaCija minuCi tijeden ula- zila je vu Vilna varad, koj je na sevemim kraju najvekái i naj va2neSi, jerbo céloga orsaga ovdi se zideju skup skorom sve 

2eljeznice, ravno za to rusi su Vilnu tak objaCili, как svakoga íestunga i jeden zosebni Sereg su odredili, da brani varasa i da ovdi zastavi nemce. Proti Vilni su tak isii nemei, da su od severnoga kraja naj predi pretrgli vilna düonaburgi 2eljeznicu i stém su doSli do Vitai zvanoga mesta. To je na severnim kraju zadnje krilo bilo s kojom su nemei poCeli ruse obkoliti i guliti. Íz Grodno su poCeli nemei napreduvati proli Lda i prék Lida zvanoga varaáa isii su na ishod i odovut su poCeli Vilnu takodjer obkoliti. Ravno ovu vréme jeden kovnói Sereg jednako j^  iáéi proli Vilni. Nemei su dakle Cisto obkolili varasa, to рак je né samo Hindenburg generalu moCi zahvaliti, kője nemSke Serege vodil i táj piám slo2il, neg treba je i nemSkim voj nikom zahvaliti, koji nepoznaju nikakve zapreke.Rjecs. zvane ruske novine joS v petek su tak pisale i javile vu London i vu Paris, da rusi moguCni budeju nemce zastaviti i Vilnu zader2ati, na to je odgovor doSel od nemSke strani vnedelju, da nemSki Seregi su zavzeli i vu Vilnu ulazili.NemSki Seregi puno hitreSe su doSli do Vilne, как su to rusi mislili. Veiike ruske Serege su obkolili i velikoga puta su napravili, doklam su prék ruskih Seregov od Lida varaSa do Molodecsne doSli. Stém su od ishodnoga ruskoga Serega puta zaprli. Rusi viSeput i svelikom moCjom su probali némáké Serege predrti,da barem nekaj zabra- niju, ali né su bili moguCni. H ndenburga tri generali, Gallvítz, Schoitz i E chorn jeden kre drugoga tak su vojuvali i vodili svoje Serege, da rusi né su mogli vujti. Velika stvar je to, jerbo Vilna je jako bogati varas i prék dvésto jezer stanovnika ima. Néz

memo blaga je ovdi nemcom vu ruke doSlo.Zanemita stvar je i to, da Ruskij rus- ki general veC drugoC se je ziSel s Hin- denburgom Po mazuri bitki, kad je nemSki oroelan vuniStil Szieverc barim rutkoga generala Serega i poCel je proti VarSovi napreduvati, Nikolajevics n ad herceg Ruskij generala je postal proti Hindenburgo i zas- tavil ga je tak, da se je Hindenburg moral nazat poteCti svojim Seregom. Sad su opet Ruskij generala poslali proti Hindenburgo, ali sad je njegva znanost premala bili.Druge nemSke Cete, takodjer i naSi regimenti, koji tam s nemei skup vojujeju, pomagali su Hindenburgo. Medtem toga rueko napreduvanje proti ishodni Galiciji je takodjer postalo i rusi 2urno su se nazat potegli do Serelh vode i vnogc municije i svakojaCkoga blaga ostavili su naSim.Vu Volhyni pák veC rusi niti neufaju naSe bantuvati, jerbo vu takvih pozicijah stojiju, da öve pozicije rusi né su moguCni zadobiti.Dakle opet je jeden ruski Sereg spo- trti vu Kojega se je ruski car najbolje za- ufal. Rusi su ovdi koncentrérali sve Stuke, kője su joS zmogli i sve bolSe regimente su к Vilni poslali, ali eve njim je to zabadav bilo proti Hindeuburgovi znanosti. Ruskij generalu to je zapoved bila, da naj zastavi nemSke áerege i naj je nepusti proti Sentpétervaru. Ov gizdav Sereg sad se stém najbolje muci, как bi mogel iz nemSkoga kola vun dojti.Hindenburg s naj menjSim zgubiCkom je presilil ruse, da mu odpustiju Vilnu К tomu рак Hindenburga podvodji iz boka i za hrbtom su rusom, koji su stém vu naj- hujSi polo2aj doSli.JoS jedenput su probali rusi nemSke Serege predrti, ali opet Spotno su morali po- beCti. Nemei silno proganjaju ruse na ishod.Vu Volhyui dalje trajaju bitke, ali rusi niti ovdi nemoreju napreduvati. Vu ishodni Galiciji se rusi mirno sponaSaju, jerbo su previdli, da naSe pozicije nemoreju predrti. Vilnu su tak dugó branili rusi, doklam su nemei pri Riga varaSu stojeCega Serega njim odsekli. Stém je céli ruski tront vu najhujSi 
polo2aj doSel. Dünaburg i Riga za nekoji dán takodjer propadne i nemcom vu ruke dojde. Ovdi su takodjer rusi vu takvim po- lo2aju, da je nemei obkoliju. То рак se pripetilo bude, ako nemei do Polocka doj- deju i stém odzaja se navaliju na ruse.Dag amsterdamske novine piäeju, da veC sdavnja su Cekali, da Vilna propadne. Rusi su ovdi odiuCno bitku sgubili, jerbo nemei su njim opet najbolSega Serega na dvoie pretrgli, koj je sad vu takvim poto- 
2aju, da nemei ga do kraja obkoliju i pre- siliju ga, da doli dene oru2je. Ako рак se to pripeti, za to samoga cara kriviju rusi, zakaj je pretiral NikolajeviCa, jerbo on je jako dobro znal, как treba za vremena Serege nazat poteCti, i obraniti od toga, da neprijatelj Cisto Sírom je rezbije.Segurno je joS nikaj né znati i nez- namo, kaj se bude vu bli2njemu vremenu pripetilo, samo to vidimo i znamo, da rusi su opet vu hudim polo2aju i da sve 2eljez- uice, kője vu glavni varas vodiju, su nemcom vu rukah.Néje moCi znati, kam se bude Hinden-
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burg obrnal, ili bude dalje proganjal ruse, 
ili pák proti Sentpé»ervaru se obrne, kője- 
ga rusi 2urno probaju sprazniti, da skim 
menje blaga dojde nemcom vu ruke. Dakle 
rusi se véé к tomu pnpravlaju, da i glavni 
varad zgubiju.

Boj Srbium.
Septembra dvajsetoga opet su se nádi 

i nemSki Stnki oglasili na srbski granici. 
Bombardérali su pri Savi i Drini stojeée 
srbske pozicije, takodjer i Belgrade. Pri 
Drini su srbi napré porinuli. svoje éete, kad 
su to naäi spazili, vudrili su nanje i áirom 
su je zezbdi. Drugi dán poéeli su srbi prék 
Drine Sáncé kopati. nádi Stuki odmah su je 
pretirali.

Óva kralka prijava je doSla. Devet me- 
secov samo negda—negda smo se spome- 
nuli od Srbie i to samo na kratkoma, da 
na srbski gran ci néga nikaj novoga. Так 
velike bitke su bile na severnim bojnom 
polju, da smo s bog toga skorom véé po- 
zabili, da vu strahovilnim boju i Srbium 
smo bója imeli i malo smo rnislili, da joS 
jedenput se bude Srbium boj zapoéel i da 
joS jedenput na ju£nim bojnom polju ru- 
Cali budo strahovilni Stuki.

Vide za vezda neznamo i nemoremo 
к ovi kratki prijavi nikaj dodati. Tuliko 
znamo, da ova prijava néje ravno iznenada 
dodla, samo ravno né smo znali dane, kad 
se budo opet átuki oglasili, na ovim bojnom 
polju. HöíTir i to je jav.I, da belgradskoga 
grada takodjer su bombardérali nemdka 
prijava i véé nain da nazuanj *. Nemei ja- 
viju, da nádi i niibovi dtuki su potidili 
srbske dtuke.

Nádi i nemdki Stuki od Keve grada su 
strélali i odovud su spotrh srbske dtuke, 
srbske Cete pák su pretirali iz granice. Gde 
se Drina i Sava skupa stéée, tarn su nádi 
se navalili na srbske éote, pretirali su je i 
vunidtili. Dakle to je sve skupa, kaj znamo. 
Cujeju se svakojacki drugi giasi, ali to je 
samo tak zmisleno

Vu Berlin septembra dvajst prvoga je 
dodel glas, da na srbski granici veC pokaju 
dtuki. Berlinske novine s vel.kim veseljom 
pideju od toga, hvaliju i diéiju nas, jerbo 
stém smo opet pokazali svéto, d t s von sever- 
noga i ishodnoga bojnoga polja, dosta ja- 
kosti i dosta oru2|a i municije irnamo. da 
jód i na one vudrimo, koji su zrok célo* 
ga bója.

Pred tém su srbi György hercega opet 
pretirali i moral je vu Francnzku oditi, sad 
je na trancuzkim frontu. Herceg samo onda 
bude nazat dime idei, ako ga sama srbska 
vojska bude duno zvala.

Srbi opet su poéeli se seliti i как iz 
Saloniki pideju, várad je véé pun srbäkih 
beguncov. Dán na dán céli éopori dojdeju 
vu Saloniki, jerbo straho su doma i opet 
véé su pripravni na to, da n ; Sa i nemdka 
vojeka prék Save i D<*ine vdere i onda 
opet nebude dober svét vu Srbiji. Srbska 
vojska pák je tak slaba, da nebude mogla 
dugó nade zastavdi, ako vu Srbiu budo 
dteli vdrti. Neznamo denes, как bude sol- 
daéka zapovedniétvo odredilo. Mi mirno 
budemo éekali. jerbo znamo, da sve je tak 
dobro, как nádi i nemdki glasovitni vodji 
délaju.

Septembra dvajslitreljega opet je kratka 
prijava dodla, da pri Savi i Drini dalje traja 
kanonérski boj i menjde bitke. Javijú na- 
dalje, da Po2erovaca i Vk. Gradistu bőm 
bardérali su. Montenegrovci pák su na Teo 
doro strélali.

Srbi su se jako sbésili, kad su nádi 
ítoki oglasili se, jerbo barem su pripravni 
bili na to, ilak su zato né mislili, da tak 
hitro prestane mir i poéné se znova boj.

Vu Bukarest su telegraflraIi iz Turnse 
verina, da srbski dtuki dvajstitretjega po 
poldan ob tretji vari poőeli su strélali vu 
Ordovu na Éitnice i na magazine. Najvekdi 
ogenj je okolo éetrte vure bil i s malim 
prestanjkom do nőéi je trajal. Magjarski 
dtuki su oStro odgovarjali srbom i vei:ki 
kvar su njim napravili.

Peter kralj, как se je búj zapoéel od
mah r  ** Topole vu Kragujevac odidel, gde 
je velika suldaéka razprava bila na koji su 
i ministri nazoéni bili. Na óvj razpravi su 
opet íz rekl', da nikaj se nebojiju od Bul- 
garie i niti nepomisliju, da bi sami zosebni 
mir napravili, neg tak dugó budo vujuvali, 
doklam i svi drugi nádi n̂ prijatelji.

Vu Srb;ji jako kritiéni je polo2aj Kad 
je antant zilitéval od Srbi je, da naj odpuM' 
bulgarcom Macedomu, ué su zoali, kaj bi 
napravili, jerbo né su dteli svojemo naivek- 
demo neprijatelju jeden lépi tolat zemlje 
odpustiti, ako pák ne posluhneju zapoved. 
onda opet novoga neprijatelja dobiju i slém 
med dva fronté dojdeju, как zrnje vu me 
linu. То рак bi zlamenuvalo, da dodla je 
zadnja vura orsagu. Opet drugoga lakrekué 
serdmednjega puta né su imali. Padié mi
nister itak je tak kunjdten bil, da né je 
jednaki odgovor dal. S»bia nigdar se nebude 
naravnala s Bulgarium, jerbo Bulgaria je 
pretekla Srbiu i naravnala se je sTurskom 
Stém su odmah znali vu Srbiji, da Bulga
ria bez célé Macedonije nebude mirna ostala. 
Bulgarski kormán je to céivestno od dana, 
do dana zahtéval. Sud je Srbia vu takvo 
vulicu dodla íz kője nemore vun.

Vu Kondlantinapolju takodjer je veliko 
veselje, da su nádi se opet na Srbiu na
valili i od toga odluéne stvari éekaju tuiki. 
Turskc novine veselo pideju, da kad Srbiu 
dőli vudrimo i ujiin jako lehko bude pri 
Dardanelli engleze, francuze i Lalija ne vu 
morje natirati i stém odmah budo mogli 
proti Egiptomu voiuvati i ta vekde derege 
poslati.

Da Bulgaria nebude m rna oslala, to 
je skazali minuéi pondeljek, kad jeobéinito 
mobil zaciju odredila i célo vojniétvo je nu- 
tér pozvala Kaj hoée Bulgaria stem, to opet 
neznamo, samo tuliko vidimo i znamo, da 
je to opet nam na veliki Ьазеп, jerbo tak 
srbi, как romani velike derege moraju imeti 
na bulgarski granici, da si hatare éuvajo. 
Vu M igjarskirn prék dvajstijezer bulgarsko- 
ga vo nika stanuje, koji odmah su se javili 
na budimpedtinskim konzulatudu, kad su od 
mobilizacije glas dobili i svi veselo se 2u- 
riju dimo, da opet pod oru2je staneju i 
braniju svoju domovinu.

KAJ JE NOVOGA?

Pesem
beto nam se piSe 

! Devetsto petnajsto, 
<lda ja tu2en moram 

‘ V ( iesku zemlju ili.

Putna.
(Ide se mora vnogi 
(Jovek Zalostiti,
Vu zalosli dóm aj 
Zenu oslavili.

— Bulgaria sloboden put hoce
imeti. Buigarske novine jako Spotaju Sr- 
biju, zakaj je s oknami napunila Dunaja i 
slém pula zaprla prod Bulgariom. Piáejii 
novine, da med Tunok i Morava stojeéi 
bregi Stari Planini spadaju i jako su va2ni 
Bulganji. Stara pisma, как je 1808. leta je
den zapisnik, ka2eju da ovi bregi к Bulga- 
Iriji spadaju. Novine sad zahtévaju od kor- 
mana, da naj zavzeme öve brege tijam do 
Morave, da stém sloboden put bude imala 
proti Magyarskoinu orsagu.

— Francuzi nőve átuke posta- 
viju na front. Franc-jzke I ibriké nőve 
Stuke délaju, med kojemi su dvajst sedem 
cenlimeterni moiari, ovim je cilj, da se 
proti nemSkim éelerdesetdva ciritimetermm 

iStukom bo-iju. Ovi növi mo2ari devtt kilo- 
metrov dalko nosiju i jedna kuglja petsto 
kilogrammov je írnehka. Délaju takodjer i 
dvajstiéeliri cenlimeterne, koji dvajsli kilo- 
metrov dalko budo nosili, od ov h jedna 
kuglja slo sedemdeset kilogrammov je 2meh- 
ka I svako minuto Cetiriput je moéi iz njih 
sterlili. Nadalje pák délaju joS za talijane 
tridesetéetiri cenlimeterne i dvajstiSest centi- 
meteme, kője na ladje budo slo2ili.

— Szófia I antant. íz Szaloniki 
do«el je glas, da írancuzki, englezki, ruski, 
talijanski i srbski konzuli ostavili budo Bul
garin Vné sve imajo spakovano i nekaj 
vaZneS h pismah su véé poslali vu Saloniki, 
nekaj pák vu Gréku. Svako vuru éekaju, 
da diplomaluáki savez se pretrgne med 
Bulgariom i rrud antantom.

— Proti se budo staviti rusi. 
Rusko soldaéko zapovedruétvo odredde je, 
da odluéno se budo probali braniti. Как se 
éuje okolo Vdna varaäa i na galici nskim 
határú budo skup potegli naj vekäe Serege. 
Óvd budo probali proli se staviti, 
da stém Üünaburga braniju. Na gal ciinski 
grarrei 7.л to probaju rusi jo$ ĵ dno vréme

I se bramti, da pokaZeju Romaniii. da joA su 
iné ruski Seregi spotrti PokehJob pák rusi 
9ami neverujeju, da bi si slém nekaj po-
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mogli, poCeli su Kieva i Dünaburga Cisto 
sprazniti. Volhyniu i Podolinu su veC osta- 
vili ruski Cinovniki. Kievske Spitale su vu 
Ju2no Siberiu spravili Sve mu2ke pák vu 
Irkuck. Vu Vilna vara3 veC nevoziju poötu.

Ruse tak teSCiju nemSki i nádi Seregi, 
da veC neznaju, kaj bi zaCeli, da je Cisto 
ne spolereju ili pák jim tak obkoliju Serege, 
da vise nebudo mogli vun vujti.

— Naproti talijanom med obiaki.
Jeden oficir doSel je iz talijanske granice, 
gde je na 1813 metrov visokim bregu sIué 
bu zverSaval, on je povedal, da takvo pa- 
moramu nigdi néje videti, как ovdi.Od naSih 
pozicijah Campomoio talijanskoga festunga, 
talijanske pozicije na Monte Altiszimon bregu, 
tijarn do Appenin bregov.

íz visokoga brega iz dalkogleda, negda 
pák i bez toga videti je, как maSiraju tali- 
jani, как se sim tam vijaju med bregom 
tréni, mule рак Stuke voziju na brég. Ovdi 
vu peCme su skopani naSi jarki i sbilja tak 
su sloZeni, как da bi svaki jeden menjSi 
íestung bil. Odspoda je Molnia obcina, koju 
je jeden Zandarski stra2ameSter s nekojim 
2andarom vise tijednov brand proli jedni 
céli talijanski kompauiji, koju je viSeput 
kervavu nazat sbil. Ovdi je jeden stari 
staudschütz Cudnovato se oranil. Так dugó 
je strélal na talijane, doklam se mu je dián 
predral. Kad su ga popitali, как je to do- 
bil, smejuC je rekel starec : néje to Cuda 
velika, osern vur neprestalno sem strélal 
í vnogo stotin kugljih sem poslal nepri- 
jatelju.

Pozicije naSe sve su joS ovdi tak, как 
su je napravili, niti za jeden las su naSi 
se né dalje genuli. Jarki tak su sloZeni, Ci 
makar meter visoki snég bude, naSi dobro 
se budeju tam Cutili. átuki pák su tak vu 
peCine slofceni i zazidani, da to niti vu naj 
noveSemi festungi néje videti.

Talijani pák samo strélaju, как nori, 
med obiaké.

— Rekviriralí budo. Zemeljski mi
nister v subotu je dal vun prijavu, da vu 
Magjarskim orsagu Ceterdesetjeden i pol 
milljun metercentov pSenice je zraslo, malo 
menje, как su vu augustuSu mesecu mislili. 
Hak nam je tak obilno zraslo, da stém joS 
i naSe saveznike moramo pomagati. Pokeh* 
dob pák je od öve svote do vezda samo 
jedna peta stran doSla vu trgovinu, mi- 
nistarstvo odredilo bude rekviraciju. Vu rek- 
viraciji puno íaleSa buda pSenica. Как se 
Cuje samo trideäet korun budo plaCaii.

Nikaj nebude Skodilo onim, koji Spe- 
kuléraju i zrnje neCeju vu prodaju pustiti. 
Vu Turskim naprimer takve koji zrnje skri- 
jeju, odmah pred soldaöki sud predstaviju 
i pripetilo se je veC, da su ga na smrt od- 
sudili. Jedni i prinas zahtévaju takov red 
od kormana.

— Hindenburg proti Russkiju.
Russkij general pred írancuzi i englezi tak 
je rekel, da njemu sve jedno je, ali nemce 
dalko vu Russiji ili pák pod B’rlinom vu- 
niáti. Russkij ima pravo, tojest lehko bi 
imel pravo, samo to je napaCno, da on niti 
dalko vu Russiji, niti pák pod Berlinom 
nebude nemce vunistil. Pák izbilja denes 
Russkij puno vaSneSo brigu ima, negda 
takve govore dr2 . íz Parisai Londona plaS- 
liv’o glediju Russkij generala Serega, kojega 
su nemei lak zbili pri Vilna varain. Fran- 
cuzke novine veC piSeju, da od Vilne na

ishod jeden növi Sedan (pri Sedanu su 
francuzi 1871 leta deli dőli oruZje pred 
nemcom) dojde. Dakle Russkij ravno néma 
Cas od toga Spekulérati, gde bude vunistil 
nemdke Serege.

Kaj je Hindenburg pri Vilni napravil, to 
mu ga néga para vu historiji. Hannibal, Napo
leon i Veliki Frigyes najvekSi vodji su né 
tuliko moguCni bili napraviti, как Hinden
burg. Kaj bude za Vilnom doslo, to nezna- 
mo, jerbo Hindenburg je opet vtihnul i ne- 
da od sebe nikakvo prijavo. Tomu smo 
veC vuCni. Hindenburg onda se samo oglasi, 
kad je svoje delo poSteno zvrSil.

— Bulgarska zadnja réc Srbiji i 
Romaniji. Vu Berlin dvajstiprvoga pred 
poldan ob jedenajsti vuri je doSel glas, da 
Bulgaria odredila je mobilizaciju. Svi bul- 
garski konzuli na jedenput su zapoved do- 
bili, da sve bulgarske vojnike odmah naj 
spraviju dimo. Bulgarska mobilizacija veliko 
veselje je napravila vu Berlinu, barem tam 
znaju, da mobilizacija joS ne zlamenuje to, 
da Bulgaria odmah se vu boj push. Bulga
ria zato je mobilizérala, jerbo na romans- 
kim i srbskim hataru velike Serege su na 
skupljali. Kak je Bulgaria mobilizaciju od
redila, vu jednim vremenu zapisnika je pos- 
lala vu Romaniu i Srbiu, da za kratko 
vréme naj sverSiju sve onu, kaj Bulgaria 
od njih zahtéva. ViSe od toga neznamo, 
jerbo vu Bulgariji taki po rnobilizaciji za- 
prli su telefoné i telegrate.

Vu Romaniji né su se nadjali, da Bul
garia mobilizérala bude, barem znali su, da 
to se mora pripetiti, kad su iz Romanije 
vu Dobrudzsu velike Serege poslali. Mislili 
su vu Romaniji, da antantisti joS jeden 
Cas budo mogli zapréCdi ovaj zadnji kora 
Caj. Vu Romaniji veliki nemir je nastal, 
kad je rnobilizaciji glas dosel.

— Romania se bude stréznila. 
Bulgarski kormán osvedofeni je, da svrho 
toga, da se Bulgaria naravnala sa turCini, 
nebude vekSi nemir na Balkanu nastal. Оз- 
vedoCeni je, da Romania stréznila se bude 
i lépő i nadalje neutralna ostane. Так mis- 
liju vu Bulgariji, ako se Romania vu boj 
pusti, Cisto sama ostaue i pomoC samo od 
rusa bi mogla dobiti. Ruska pomoC pák 
denes samo na papiru stoji. Francuzi i eng
lezi pák bi samo tak mogli Romaniji mu- 
niciju poSilati, ako bi Dardanelle propale. 
То рак se nebude pripetilo. Prék Srbije 
opet nebude moCi, jerbo Srbiju tak zapreju, 
da niti sama nebude mogla municiju dobiti. 
Vu takvim poloiaju, veliju bulgarci, Roma
nia mora neutralna ostati.

— Romania néje mobilizérala. íz 
Bukaresta piSeju taliianskim novinam, da 
néje to istina, da bi Romania mobilizérala 
bila. Tuliko je samo istina od toga, da vn 
Romanji nekoji razred rezerve su nuter póz 
vali na mustru i opet ovu vréme nekoje 
su dimo pustili. Vu Romaniji, kaj se mo- 
bilizacije t Ce, tak stoji stvar, da svako vuru 
lehko to odrediju i svako minutu sn prip- 
ravni na sve.

TABORSKA POÉTA. Jabo au 
пат tullle takve skatulje vu kojih 
35 0  gram m ov moéi po alatt po tabor- 
aki ponti. Sad véé néje treba aplatna 
Slvutl, Jerbo takve Skat ülje, aluábe- 
nlna nnpiaom gotove ae moreju do
biti pri FiacbekFülöp (Struuam\Sán- 
dor) knjlinrn и Csáktornya.

■ d e n n  skntnlj! Je 20 fillér о v.

Za taboraku poétu g otori ku• 
vert!aa nnpiaom, takodjeri TABORS- 
K B  K A R T E  ae dobija kod FiacbeJ 
Fülőp (S  trau am Sándor) k n jlia rlei. 
Ciena г k u vert—2 HU. —  taboraku  
kurta — 1 fill.

B o j a a  v re m

Vu zulostnom stalisu se 
Znasli smo v l&njskomu leta.
Smiluj se nam dragi Boze,
Neprijatelj je  vre tu.

Huda vojska se nap inj a 
Da skorom izreci ne,
Svi bregovi, sve doline 
Su od njib napunjene.

Srce nam ne cuti straha,
Ci nam mira ne nigdi,
Necemo se mi podati,
Jézus! pomagaj nam ti !

Prvomu j e  zelo glavu,
Drugi znajde se prez nog,
Tretji ranjen je vu prsa,
Smiluj se jim dragi Bog !

Dostu jih je  smrt prijelo,
Od nas su se spricali,
Dosta nevolje trpeli,
Prvlje kak v nebo isii.

Stuki moeno se glasiju,
Za lost jih je slusati,
Ve к Mariji se zrucimo,
Nece nas ostaviti.

Svetli nas kralj nas pozdravlja, 
„Hajd naprej!“ nam on rede,
„ Dobra moja deca draga 
Bog vám naplatit höce.u

Céli dan do kmiene nőéi 
Krv se strasno prevlevje.
Как od neba hudi dezdj,
Letiju mocne kuglje.

Dosta znancov, prijateljov 
Strasnu smrt su prijeli,
Jzpricali su se od nas,
I  v vecnost su odisli.

Preljubleni star si moji,
Jel serce vas neholi?
Sin vas lezi tam vu krvi,
Budi Bog mu smiljeni!

Zmislite se dragi moji 
В rati i sestrice sve,
Kulko sem moral trpeti,
Strasen mec me vmoril je.

Drugi zove: „draga zena,
Moram te ostaviti,
Némám delo tu na svétu,
Vecnost moram sluziti.u

Ve pák prosimo Marija,
Da dusu v nebo vzeme 
Svim, koji su vmrli v boj и,
Pod svqja krila prime.

Nazadnje pak prosmoBoga,
Da bi mi zadobili,
Domovinu za navéke 
Srecno si obranili.

Ói рак smrt bumo prijeli,
Budi Bog nam smiljeni,
Kaj se bumo svi veselo 
Vu nebesih videli!

Mura fared. Jugh Verona .
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Ima takaj trgovinu MA DIJA 
od najbolse vrsti v H lliH i
Koji trebazazidanje, m ozega 
dobiti u svako dóba doma pri 
njemu uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
éisto fal. Trzi cépanoga suha 
bukóvá drva i lapora na vagu.

I б« **-•

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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