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

Straosz Sándor könyvkereske
dése. Ide köldendők az előfizetési 
dijak, nyillterok és hirdetések.

Telefon izám 34.

M U R A K Ö Z
magyar ét horvét nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 
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Hirdetések jetásyesM ezialttataak. 
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Iskolaév végén.
iskoláink kapui egy-két hét múlva be

zárulnak. a tanításban és tanulásban szünet 
áll be. Alkalmat szolgáltat ez arra, hogy egy 
pillantást vessünk ifjúságunk fejlődésére.

Szociológusok, különösen pedig pedagó
gusok szivszorongva látják, hogy a tanuló 
fiatalság a háború folyamán a kívánatosnál 
kevésbé erősbödött erkölcsökben, sőt a gyer
mekek romlottságáról tanúskodó bűntények 
száma szokatlan mértékben emelkedett.

Oka ennek nem a tanítás, hanem a 
nevelés hiányosságában rejlik. A számban 
megfogyatkozott tanító3zemélyzet általában 
épp oly, sőt talán még fokozottabb lelkese* 
déssel teljesíti nehéz tanítási kötelességét és 
— az iskola falain belül — a nevelést sem 
hanyagolja el. Nem szabad azonban elfelej
teni, hogy a nevelés súlypontja nem az is
kola, hanem az otthon. Azt pedig igazán 
szükségtelen bővebben fejtegetni, hogyebben 
a viharos időben az itthon maradt szülő, 
többnyire csak az anya, nem fordíthat gyer
meke nevelésére annyi gondot, mint béke
időben.

Emellett nem a háborúban keletkezett, 
hanem annál sokkal régibb hiba, hogy a 
gyermeknevelésnél inkább az emberekkel 
való érintkezés udvariassági formáinak el
sajátítását, újabb időben még a praktikus 
életre való előkészítést tartjuk szem előtt 
és az ismeretszerzés lulhajtása mellett nem 
ügyelünk eléggé a nevelés mélyítésére. — 
Hogy a praktikus életre vaió előkészítés a 
kor követelménye, ez lebát nevelési hiba 
nem lehet, azt senkisem tagadhatja. Hiba 
azonban, hogy ennek a rovására csaknem

teljesen elhanyagolják a gyermekek szívbeli 
nevelését.

A szellemi tehetségek ezer árnyalatát, 
ha csirái megvannak, nagy mértékben lehet 
lejleszteni, ha helyes és az illetőhöz mért 
módszert alkalmazunk, sőt ilyen utón a ke
vésbé tehetséges is elérheti a megfigyelés, 
megismerés és tudás magasabb fokál, ha 
kedvel csinálunk hozzá, szorgalmát és em
lékező tehetségét kiváló gondozásban része
sítjük. Szóval, ha a benne lévő kisebb te
hetségeket behatóan megműveljük.

A finom, gyengéd érzést; a nemes szí
vet, mely mindenért lángol, ami igaz és 
92ép; a szereldei; a könyörületességet szin
tén magával hozza csirájában a gyermek. 
Ezekre nem lehet Őt tanítani és mégis ill 
tehet a nevelés legtöbbet. Nem létezik gyer
mek, ki már romlott szívvel a világra jönne, 
noha lehet, hogy a hajlam a bűnre, a ki
csapongásokra, a féktelenségre már beune 
van. fit lép előtérbe az igazi nevelés. Itt 
működhetik sikerrel, ha lélektani alapon 
ezeknek az aljas hajlamoknak a gyökereit 
gyengéd kézzel kitépi és a nemes gondol
j a  zá9 és érzés palántáit puha, ártatlan szí
vébe ülteti. Az ilyen gyermekből öntudatos, 
jó, nemes, igaz ember lesz, aki eszével u- 
ralkodik szíve felelt és csak a szenvedély 
legnagyobbfoku kitöréseiben vesztheti el ön
uralmát.

Nem létezik ember, kinek szívében ne
mes érzések nem laknának. A legelveleme- 
dettebb gonosztevő kebelében is találunk 
egy ilyen fénypontot.

Legáltalánosabb ajándéka a természet
nek az érző 9zív, de milsem lehet oly köny* 
nyen elrontani, meghamisítani és ellenke
zőbe átváltoztatni, mint éppen a szív nemes 
tulajdonságait. Aki az életet tanulmányozta

és az emberek szivébe élesebb pillantásokat 
vetett s különösen, aki képes arra, hogy a 
gyermekek szivében olvasson, tudja, hogy 
az utóbbiaknál majdnem kivétel nélkül, a 
legtöbb embernél pedig, dacára az élet ne
héz küzdelmének, a szív megtartja, bár mé
lyen elrejtve, kincseit és alkalomadtán meg
mutatja magát egész fényében.

Azért a nevelés egyik sarkalatos pontja, 
mely körül a többi is forog, melynek sike
rétől függ a test és az é3z áldásos vagy ál
datlan fejlődése: a .szívnevelés. És a neve
lés végcélja, hogy fenkölt gondolkozású, ne- 
messzívü, önálló egyéniségeket neveljünk.

Takarékoskodjunk!
Hogy ellenségeink kiéheztetési szándé

kukkal kudarcot vallanak, azt már ők ma
guk is kezdik belátni. Meggyőződhettek ar
ról, hogy blokádpolitikájukkal nem értek el 
egyebet annál, hogy termelőképességünket 
fokoztuk és megtanultunk takarékoskodni.

Érdekes, hogy nemrégen egy angol lap 
uj tervet ajánl, amely az eddigi politikával 
homlokegyenest ellenkezik. Szerinte jobb 
lenne, ha a központi hatalmak területére 
minden cikket (kivéve természetesen hadi
szereket) szabadon be lehetne vinni, külö
nösen pedig annyi főnyüzési cikket, ameny- 
nyit csak megfizetni tudnak.

A cikk írója így érvel:
»Már többször adtam kifejezést annak 

a meggyőződésemnek, hogy a központi ha
talmak ellen folytatott politikánk nem he
lyes. Sokkal többet árthatunk nekik, ha 
megengedjük nekik, hogy hadiszereken kí
vül mindent szabadon bevihessenek. Az a 
véleményem, hogy blokádpolüikánkkal csak

A cár.
Irta . Zombory Gyula.

Petrogradnak tornyos palotája 
Aggodalmak s rettegés tanyája.
Csend van benne, lábujjhegyen járnak, 
Minden percben uj híreket várnak.

A »fehér cár« dolgozó szobája 
Őröktől van köröskörül zárva,
Még a lég is gyéren juthat hozzá 
Izgalmait ez is csak fokozná.

Hadserege tönkre verve, pusztul,
Nem használ a »gospodin p o m ilu j« ... 
Lemberg, Varsó a  győzők kezében,
Olt az ellen az ország szívében.

Л »fehér cár« arca fehér, sápadt 
Hangja tompa, teste, lelke bágyadt,
Két éve, hogy nincsen nyugta, á!ma, 
Rozsdát fogott cári koronája.

Nagy hatalmi önhittségnek vége,
Mért is ment rá szamárként a jégre ? . .  
Milliónyi népe halra, fogva,
Félelmetes hire letaposta.

*• *
Kürt veri fel a palota csendjét,
Ablaknál a kiváncsi cselédnép,
Alabárdos komoran je len ti:
»Felség ! . . .  futár« s legott beereszti.

Cár a futárt gyanús szemmel méri,
Rossz híreit előre is é rz i,. .
Bántja őt a hírnök némasága 
S azért durván igy kiált re á ja :

»Beszélj szolga í . . .  vagy börtönbe vetlek, 
Grófi rang lesz bére jó hírednek,
De ha szóid az agyamat tépik,
Szibériát lakod örókkétig!«

Meghajol a hírnök alázattal 
S aztán beszél csodás bátorsággal, 
»Katonáink ehő ágyuszóra 
Pardont kérnek, térdelve a hóra.«

* Fegyvereknek, ágyúinknak ezrét 
Nap-nap titán viszi az ellenség,
Erődeink mind az ő kezükben,
Egész vidék pusztul lángban, tűzben.«

»És a nép zúg, hogy e csapás érte, 
Téged okol Felséges Cár érte

Titkon, éjen kaszáikat edzik 
S imáikat átkozódva kezdik.«

»Átkaik mind te feléd zúdulnak 
S várják majd ha a harangok zógnak 
Akkor indul ide Petrográdra,
Hozzád Felség, végső számadásra.«

A cár arca halottszinre válik,
Láz futja el fejétől a lábig:
»Hallgass kutya!« ordít a futárra,
Mig kezével csengetyüjét rázza.

A terembe alabárdos lép be,
Szótalanul, némán tisztelegve,
A hírnök meg ottan áll keményen 
Felzaklatott daccal a szemében.

»Ezt a kutyát — szól a  Cár dühödten, 
Láncra verve vigyétek el innen,
Szibéria lesz örök lakása,
Vessétek le az ólomaknákba 1«

S elterült a szoba szőnyegére 
Olt felrengett, nyöszörgött hörögve: 
»Hova sodort másoknak viszálya,
Légy átkozott szerbeknek királya 11
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hassnálunk a központi hatalmaknak. Ezzel 
nem akarom azt mondani, hogy tengerésze
lünk kevesebb tevékenységet fejtsen ki, de 
azért mégis jó volna, ha a központi hatal
maknak megengedjük, hogy annyi fényüzési 
czikket importáljanak, amennyit csak meg 
tudnak űzetni. Tudom, hogy sok bizonyíték 
szól véleményem ellen. Mégis amellett ma
radok, hogy sokkal előbb tettük volna tőnkre 
ellenségeinket, ha helytelen módszert nem 
követünk. Hiszen czélunk az ellenség gaz
dasági tönkretétele. Körülzártuk a központi 
hatalmakat. Arra a világgá kürtőit ürügyre 
szolgáltattunk nekik módot, hogy békés pol
gáraikat ki akarjuk éheztetni. Érzel a poli
tikával lehetővé tettük az ellenséges kor
mányoknak, hogy népeiket a takarékosság 
erős rendszerébe kényszerítsék. Pedig mi 
nem követeljük ellenségeinktől, hogy taka
rékoskodjanak; ellenkezőleg, azt tartjuk, 
hogy minél többet pazarolnak, — annál 
jobb nekünk. Minél többet pazarolnak, an 
nál előbb elgyengülnek. A központi hatal
mak csak küldjenek aranyat a külföldre 
fényüzési czikkekért. Ahogy mi tudjuk, ezt 
eddig nem igen telték. A központi hatal
mak váltóárfolyamainak elértéktelenedése 
volna leghűségesebb fegyvertársunk. Ezek a 
váltóárfolyamok a háború kitörése után a- 
lábbszálltak ugyan, de azóta csodálatosan 
tartják magukat, egyesegyedül azért, mert a 
központi hatalmakat minden bevitel elől el
zártuk. Ellenségeink bíznak a győzelemben 
és lelkesedésük nem ismer határt. Kénysze- 
rüettük őket, hogy nagy áldozatokat hozza
nak és most a vértanuság dicsfényében tet
szelegnek maguknak. S éppen ez az, amit 
nem akarunk. Tudom, hogy most már nem 
változtathatjuk politikánkat. Ez egyszerűen 
lehetetlen volna. Am ez nem zárja ki azt, 
hogy mégis hibát követtünk el, amikor a 
központi hatalmak kiéheztetésére irányuló 
politikára szántuk el magunkat *

Ezek a fejtegetések mutatják, mennyire 
veszélyezteti köz- és pénzgazdaságunkat a 
nélkülözhető czikkek behozatala, mely elé 
most már gátat vet a fényüzési czikkek be
hozatalát tiltó kormányrendelet. Nélkülöz
hető czikkek behozatala gyengíti közgazda
ságunkat, fináncziáinkat és igy hadviselő 
képességünket is. Minthogy esidőszerint a 
behozatalt minden emelkedése nemcsak csök
kenti vagyonúnkat, hanem valutánkra is kár
tékonyán Int. A fényüzési czikkek behoza
talának eltiltásával tehát valutánknak kül
földön való megerősítését érjük el.

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé nyoma
tékosan, hogy a külföldről hozott egyéb czik- 
kekkel, különösen élelmiszerekkel, melyek
nek behozatalát kormányaink megengedik, a 
legnagyobb takarékosságot kell tanúsítanunk. 
Ellenségeink kiéheztetési szándékát meg kell 
törnünk és ezt elősegíteni mindenki hazafias 
kötelessége.

Ami pénzt igy megtakarítunk, annak 
megfelelő kamatoztatására a legjobb alkal
mat nyújtja a most aláírásra kerülő negye
dik hadikölcsön.

Adakozzunk a z  e le se ti bősök öz
vegyei é s  á r v á i  J a v á ra  t

H adsegélyező H ivata l főpénz- 
iá r a , K ép vise lőh áz .

К 0  L 0  N_P É L É K.
Víbszh  varA

Measxq ismeretlen tájra vágyom 
Beláthatatlan pusztán járkálok.

Nem látok embert, nem látok senkit 
Melankóliámon tán es segít.

Ah as első tavasai napailgár 
Mint réasegit! —  S  mámorba ringat át; 
Elfognak édes álomlátások 
S r é g  letűnt ifjúságomat látom.

K orm ány £•

— püspöki látogatás. De. Premus Do
monkos zágrábi püspök, rokonainsk látoga
tására a múlt hét elején, Muraközben járt, 
mely alkalommal nemcsak perlaki rokonait 
látogatta meg, de megfordult Beliczán s a 
szomszéd községekben is. Szerdán Csáktor
nyán is volt püspök úr Öméltósága, amikor 
dr. Hijós Ferenc országgyűlési képviselőt is 
meglátogatta. Dr. Premus püspök csülörlö 
kön a délutáni vonattal visszautazott szék
helyére.

— Kitüntetés. Ferenc Salvator főher
ceg kir. fensége a háború alalt a katonai 
egészségügy körül szerzett kiváló érdemek 
elismeréséül a Vöröskereszt hadiékílményes 
ezüst díszérmét adományozta dr. Braun Nán
dor alsódomborúi körorvosnak és dr. Szabó 
Zsigmoudné, Szucsics Aranka, Zita Nelly 
önk. ápolónőknek.

—  Kinevezés és kitüntetés. Lázár Ala
jos oki. tanítót, intézetünk volt növendékét, 
féléves harctéri szo'gálata határnapján ket
tős kitüntetés é rte : kinevezték tartalékos 
hadapróddá és őfelsége a király a II. oszt. 
ezüst vítézségi érmet is tűzette a mellére. 
A kinevezést és kitüntetést az ellenség elölt 
tanúsított vitéz magatartásáért érdemelte ki 
a derék katona. Az alkalom erre egy kém
szemle alkalmával kínálkozott, amikor Lázár 
éjjel lopva csúszott be az ellenséges állások 
között lévő ellenséges páncélvonatba, oro*$ 
tábori őrsvonalon keresztül, orosz ügyelő 
őrszemek mögött. Ott volt 24 óráig és le
rajzolta vázlatszerüen az ellenséges álláso
kat. Ez, szerinte, nem nagy dolog volt. »I- 
gaz — írja Lázár — hogy azelőtt az egész 
héten át járőrömmel kutattam, kerestem a 
helyet, ahol a tábori őrsvonal megszakad s 
ahol a legkevesebb kockázattal lehet átjutni. 
Egypárszor verekednem is kellett és végre 
megpróbáltam. Sikerült. Biztos voltam benne, 
hogy átcsúszom.«

— Megbízás. A kir. tanfelügyelőség a 
viziszenlgyörgyi iskolaszéki jegyzői teendők 
s az iskolai adminisztratív ügyek végzésével 
Major János községi tanítót b'zta meg.

— Adomány. A Szent Antal perselyé
ből a Csáktornyái Jóléti Bizottságnak 30 
К-t juttattak, mely adományért hálás köszö
netét mond a bizottság elnöksége.

— Orvosi helyettesítés. Miután dr. 
Szabó Zsigmond perlaki járásorvos, mint 
népfölkeiői szolgálatot teljesítő ezredorvos, 
bevonult, a perlaki járásorvosi teendők el
látására, mint helyettes, dr. Kovácsics Ferenc 
Csáktornyái járásorvos, tb. főorvos rendelte
tett ki. A muracsányi körorvos helyettesíté
sével pedig dr. Wolf Béla Csáktornyái kör- 
orvos bízatott meg.

—  Katonák adakozása a Vörös Kereszt 
Egyletnek. A helybeli katonai tarlalékkór- 
házban levő katonák szabadságolásuk vagy 
egyéb örvendetes események alkalmából a 
tartalékkórházban elhelyezett pörsölybe a 
Vörös Kereszt helybeli fiók egylete javára 
rövid pár hét alatt 106 К-t adakoztak, me
lyért ez utón is köszönetét fejezi ki az : 
elnökség

— Adomány. Kayser Lajos grófi titkár 
úr, hősi halált halt fia, Kayser Miklós m. 
kir. honvédszásados adományaként 100 K-t 
küldött a Vörös Kereszt Csáktornyái fiók egy. 
lete javára, melyért ez utón is hálás köszö
netét nyilvánítja a: választmány.

— Köszönetnyilvánítás. A Szent Antal 
perselyéből Pálya Mihályné úrnő 30 К t 
volt kegyes a Vörös Kereszt Csáktornyái 
üók egylete javára juttatni, melyért ezúton 
is hálás köszönetét nyilvánítja: az elnökség.

— Jótékonyság. P. T. Gyékényesről 60 
koronát küldött a Csáktornyái szegényeknek 
a Szent Antal perselybe.

—  Kárpáti nap Drávanagyfaluban. a
Drávansgyfaluban május elsején meglarlolt 
iskolai ünnepély íényes anyagi eredménnyel 
Í9 járt. Az iskolában я a társadalom köré
ben eszközölt gyűjtés 123 К-t juttatott az 
elpusztult kárpáti falvak felépítésére megin
dított segélyakció anyagi támogatására.

— A hadikölcsönjegyzós Csáktornyán. 
Csáktornya közönsége ismét tisztességesen 
vette ki részét a hadikölcsön jegyzésből. A 
lezárás alkalmával megállapított 1:517,650 
К összeg fényes bizonysága a kis város ha
zafias érzületének, melyből kifolyólag a Haza 
oltárára újabb önkéntes áldozatokat hozott. 
Ehhez az összeghez a Csáktornyái Takarék- 
pénztárnál 641000, a Muraközi Takarék- 
pénztárnál 466600, a Csáktornyavidéki Ta
karékpénztárnál 410050 К-t jegyeztek. Mind 
a négy hadikölcsönre a jegyzések összege 
3 millió 698 ezer 650 K-ra rúg Csáktornyán.

— Madarak és fák napja. A Csáktor
nyái áll. tanítóképző intézettel kapcsolatos 
gyak. iskolában a Madarak és fák napját 
májue 25-én ünnepelték meg. Az ünnepély 
a következő programmal folyt l e : Tavaszi 
dal, ének; Grau Géza gyak. isk. tanító be
széde a madarak védelméről s a fák ápo
lásáról; Víg madárkák serege, ének; Kis fiú 
és a madárka, szavalta Vurusics János III. 
oszt. tanuló; Erdei dal, ének.

— Képesítő vizsgálatok. A Csáktornyái 
áll. tanítóképző intézetben az osztály- és 
03ztályképesílő vizsgálatok május hó 22 én 
kezdődtek а IV. éves növendékek írásbeli 
vizsgálatával. A szóbeli és gyakorlati vizs
gálatok Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő el
nöklete alatt folytak le s befejezést nyernek 
május 29 és 30 án.

— Hadikölcsönjegyzés Muravidon. Nincs 
még két hónapja, hogy Muravid nagyközség 
egyhangúlag jegyzőjévé választotta Török 
János volt damásai körjegyzőt s a most le
zárt IV. hadikölcsön jegyzés megmutatta, 
mennyire megérdemelte az új jegyző a be
léje helyezett bizalmat, de megmutatta egy
úttal azt is, mit tehet egy oly agilis veze
tője a községnek, amilyen Muravid fiatal 
jegyzője. Az ö fáradhatatlan agilitásának, 
mellyel népét a hadikölcsön jegyzésének 
szükségességéről felvilágosítani lörekedett, 
köszönhető, hogy Muravid községben a ne
gyedik hadikölcsönre 48800 К-t gyűjtött. 
Ehhez a tényhez felesleges minden kom
mentár. Eleget beszél maga az összeg. Itt 
csak elismerésünkéi fejezhetjük ki a haza
fias kötelesség hü teljesítéséért a vezetőnek, 
aki a község ügyei mellett a Haza szent 
érdekeit is szívén hordozza.

— Előkészítő tanfolyam. A katonai 
szolgálatot teljesítő volt 111. éves intézeti nö
vendékek részére tudvalevőleg e l ő k é s z í t ő  
tanfolyam rendezését rendelte a miniszte*
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rium. Ezt a rendelkezést egy utóbbi rende
lettel azokra az intézeti növendékekre is 
kiterjesztették, akik ez évben váltak be s 
katonai szolgálatra bevonulnak. Ezeknek be
vonulását május 29-ikéröl junius 30 ára ha
lasztotta el a hadvezetőség, hogy az eiőké 
szítő tanfolyamot látogathassák. A tanfo
lyamot Zrínyi Károly intézeti igazgató május 
25*én nyitotta meg. A tanfolyamon eddig 12 
katonanövendék jelent meg, kik közül 8 an 
a harctérről jöttek. Ez évről 6 növendék 
vesz részt a tanfolyamon. A tanfolyam hall 
gatói naponként hét órai oktafásban része
sülnek. Az intézeti tanárok előadásaikat az
nap délután megkezdték.

—  Pénzazomjaa egerek. Nem nálunk 
történt, de közöljük, mert nálunk is meg 
történhetett volna. Az történt ugyanis e^y 
hajdumegyei paraszt gazdával, hogy 120 К t 
kapott 2600 К penészes bankóért, mert a 
pénzt a kukoricagóréban tartogatta elrejtve 
s csak azért hozta napvilágra a bankókat, mert 
a bankban be akarta cserélni az egerek á l
tal rostává össze vissza lyukgafolt papiros
pénzt. Falusi kapzsisága kuporgatta össze a 
csomó pénzt, de nem volt áldás rajta. Az 
egerek rágták össze bizonyára annak a ku
koricának a fejében, melyet drága pénzen 
adott el előlük az agyonsanyargalott városi 
embereknek.

—  Állandó mozi. A Rákócziutcai á l
landó mozgó színház mai előadásainak kö 
vetkező műsora van: Hadi hiradó; A nagy 
eset (detektivdráma 3 felv); Fürdőkaland 
(vígját. 3 felv.). — A héten a csütörtöki 
előadások műsora a következő: Bergen é- 
gése (aktuális felv); Mézeshetek alkonya 
(boh. 1 felv.); A Westendei Rejtély (Psylan- 
der bűnügyi tört. 3 felv.); Elnök ú r! (vígját 
2 felv.). — Janovic3 Jenő magyar filmuj- 
donsága: »Havasi Magdolna« jön.

—  Az ólösertések maximálása. Hosszú 
és heves harcok után a kormány végre e- 
rélyes lépésre szánta el magái, hogy a ser
téshús és az élő sertések ára körül észlel 
hető visszaéléseknek gátat vessen. A kor
mány ugyanis beható tanulmányozás után 
arra a meggyőződésre jutott, hogy max mál- 
nia kell az élő sertések árát is Ebből Kifo
lyólag kilátás van rá, hogy 8z élő sertések, 
valamint a sertéshús, a szalonna és a zsir 
árának kapcsolatos maximálása már legkö 
zelebb megtörténik. (Az Eet).

—  Stridóvár hadikolcsöne. A hazafias 
buzgalom, mely sorompóba állította az itt
hon maradtakat a rajvonalban küzdők a- 
nyagi támogatására, Muraköz délnyugati sar
kában is érvényesült. Itt is történt nagy
mérvű jegyzés ami különösen Dinitz Sán
dor és Ivppich László érdeme, akik házról- 
házra járva, Stridóvár és környékének la
kosságát jegyzésre buzdították. A Stridóvári 
Takarékpénztárnál összesen 466 ezer ko
rona kötést csináltak, ami ezen az exponált 
helyen rekkordszámba menő eredmény.

—  A háború. A múlt hét harci ese
ményeinek az előterébe az olasz offenziva 
került. Gondos előkészí'é* után a hét ele
jén megkezdődött csapataink előnyomulása 
a déltiroli Etsch völgyében, mely rövid egy 
hét alatt fenomenális sikerekre mutathat. 
Az események nagy gyorsasággal fejlődtek 
és alakultak ki s csak egy hétnek kellett 
elmúlnia, hogy a legsemmirevalóbb ellen
séggel leszámoljunk. A múlt heti előharcok 
után ezen a héten vitéz katonáink Armen-

leren hegyhát csúcsát vették birtokukba, s 
a iafrauni fensikon ál a Brand völgyében 
Langebent, Monte Tomeno s a Monte Majo 
vonalat szállták meg, majd olasz területen 
Campolongo és Verena páncélerődöket fog
lalták el s kerget.к az olaszt saját földjén 
a lombard-velencei síkság felé. Május 25 én 
Asiago és Arsiero elölt arattak csapataink 
fényes győzelmet. A Sugana szakaszon csa
pataink meghódították a Civaront. A Corno 
di Compoveredotó! Meatáig terjedő egész 
hegyhátat pedig elfoglalták. A menekülő el 
ienség leghatásosabb tüzérségi tüzűnkben 
nagy, véres veszleségekel szenvedett. A Monte 
Cimonatól északra fekvő erdőségeket s a 
hegy csúcsát is megszállották. Víléz sere
geink már két kilométerre állanak Arsieró- 
tól, melynek lába már a Lombard velencei 
síkság egyik völgyébe nyúlik A zsákmá
nyolt ágyuk száma már 200 ra emelkedett 
s legalább ugyananyi gépfegyver és 300 ke
rékpár került birtokunkba s közel 30000 az 
olaszok száma, akik fogságba estek, közel 
600 tisztiéi köztük 2 ezredes s 30 törzs 
liszttel, a hadüzenet évfordulónapjára, mely 
nek megünneplésére nagymérvű előkészüle
teket tettek Olaszországban. — Verdun körül 
is egyre tart a harc. A franciák és angolok 
kétségbeesett védekezése dacára is egyre 
előnyomul a németek edzett hadserege. Az 
avocourt—esnesi országúi mindkét oldalán 
árkokat foglaltak el a németek s a 304. sz. 
magaslat keleti lejtőjén is befészkelték ma
gukat Mindkét helyen 18 francia tisztet s 
748 főből álló legénységet fogtak el. Ha 
sonló sikereket értek el a Mórt Hommenél 
is, amelyet ezúttal teljesen elfoglaltak s 51 
ágyul és gépfegyvert zsákmányoltak, továbbá 
Douaumontnál, ahol 600 foglyot ejtetlek s 
12 gépfegyvert zákmányollak. Az angolok 
is kikaptak Nieuportlól keletre, meg Givens 
hytől délnyugatra, ahol 9 angol tisztet s 
252 angol katonát ejtettek foglyúl a né
metek. — A többi harctéren aránylag nyu
galom volt a múlt héten.

—  Uj rend a fölmentések körül. A 
hadügyminiszter és a két honvédelmi mi
niszter együttes rendeletben tették egyönte 
tűvé a fölmentések körüli eljárásokat. Esze
rint annak, aki a fronton van, vagy útban 
a front felé, — a fölmenlés önmagától meg
szűnik. A menetszázadba beosztottak közül 
is csak azokat szabad elbocsátani, akiknek 
a íölmenlése 48 órával előbb érkezik meg 
a menetalakulat elindulása elölt.

—  Az 1866 -1897 ben születettek be 
hívása. A legutóbbi bemutató szemléknél 
alkalmasnak talált 1866—1897. évben szü
letett népfelkelőköteleseknek tényleges szol
gálatra való behívása — mint a Külügy- 
Hadügy jelenti — az aratási időszak befe
jezte előtt nem várható. A szemlék csak 
azt a célt szolgálják, hogy a hadsereg szá
mára úgy most, mint я jövőben is kellő 
számú pótlás álljon rendelkezésre.

— Figyelmeztet a posta. A posta és 
távirdaigazgatóság figyelmezteti a közönsé
get, hogy egyes kartondobozgyárosok oly 
gyenge dobozokat készítenek, amelyekben 
táborba küldeni nem lehet semmit, mert a 
hosszú utat nem bírják ki. A tábori posták
hoz címzett küldeményeket erős vászonpa- 
pirba, fadobozba vagy erős kartondobozba 
kell csomagolni és zsineggel is többször át 
kell kötni. Figyelmezteti a közönséget arra 
is a posta, hogy a levélgyűjtő szekrényekbe 
ne dobáljon nagyalakú leveleket, hírlapokat

és nyomtatványokat, mert azok feomarad- 
nak, sőt fentartanak rendes alakú leveleket 
is, amelyek aztán hosszabb ideig a levél
szekrényben maradnak.

—  Elmaradnak a mértékhitelesitéeek. 
A kereskedelmi miniszter rendeletére a szo
kásos időszaki mértékhítelestléseket a há
ború további tartamára beszüntették, mert 
a mértékhitelesítő hivatalok személyzete a 
háború folytán jelentékenyen megcseppant, 
figyelmezteti azonban a miniszter a törvény
hatóságokat és a rendőrséget, hogy a mér
legeket a fenti rendelkezés dacára, időnkint 
vizsgálja meg és az észlelt mulasztásokat 
vagy visszaéléseket szigorúan büntessék mrg.

—  A hivatalos bélyegzők készítésének 
ellenőrzése. A hivatalos lap közti a belügy
miniszter újabb rendeletéi a hivatalos pe
csétnyomókkal és bélyegzőkkel elkövethető 
visszaélésekről. A rendelet szerint pecsét- 
nyomót vagy bélyegzőt, a mely közhatóság, 
közhivatal, vagy közhitelű személy ezen mi
nőségének jelzésére szolgál, csak posta ut
ján kézbesitett és hivatalos pecséttel ellátott 
írásbeli megrendelésre szabad elkészíteni és 
ilyen pecsét elkészítését csak akkor szabad 
elvállalni, ha a megrendelő a megrendelésre 
való jogosultságát hivatalosan igazolja. A 
ki ezen rendeletet megsérti, kihágást követ 
el, a melyet 15 napig terjedhető elzárással 
és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetnek.

— A »Vasárnapi Újság« nagy mennyiségű 
rendkívül érdekes harcztéri képen kiviil különle
ges érdekességeket is közöl: Juszkó Béla a kiváló 
festőművész emlékezését a szerbiai harczokból 
Hadi piktor naplója czimmel, amelyet a művész 
maga illusztrál't szép rajzokkal, képeket az Au- 
guszta-hajó idei első útjáról stb. Szépirodalmi ol
vasmányok: Zsoldos László regénye, Szől'ősi Zsig- 
mond tárczája, Walter Bloem regénye. Egyéb köz
lemények : képsorozat az élelmiszer-hamisításról, 
s a rendes heti rovatok. A »Vasárnapi Újság« 
előfizetési ára negyedévre öt k o r o n a ,  »Világ- 
króniká«-val együtt h a t  korona .  (Budapest, IV., 
kér, Egyetem-utca 4.)

—  Megadóztatják a 20.000 koronán 
aluli jövedelmet io. A hadsegélyezés külön
böző feladatainak, főleg a rokkanlak ellátá
sának biztosítása végett a kormány ennak 
idején adót vetett ki az évi 20.000 koronán 
felüli jövedelmekre A kormány most azzal 
a tervvel foglalkozik, hogy a húszezer ko
ronán aluli jövedelmeket is megadóztatja. 
Először megadóztatnák a 15.000 koronán 
felüli jövedelmeket, azután sor kerülne a 
10.000 koronán felüli jövedelmekre s ha az 
ekként elért összeg a szükségletet még min
dig nem elégítené ki, úgy megadóztatnák az 
5000 koronán felüli jövedelmeket is. Az 
5000 koronán aluli jövedelmek minden kö
rülmények között mentesítve lesznek a ha
diadó alól.

—  A burgonyakészletek bejelentése.
A földmivelésügyi miniszter fölhívja a gaz
dákat, hogy ha eladatlan é9 romlatlan bur- 
gonyfikészleloik vannak, azokat haladéktala
nul jelentsék be, nehogy esetleg előfordul
hasson az az eset, hogy mig egyes helyeken 
fölösleges, fÖlha8ziiálatlan készletek vannsk, 
addig az ország más pontján a lakosság hi
ányt szenvedjen s termését se biztosíthassa

Sm erctetadom  Anyókát я  fron  í r  я  
na á l t  f i  я  Hndaegélyemő Я / v a r a / /

Á tvéte li különítm énye, IV. Vácnl- 
utcn 38 na.
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Veliki dobiCki nad taljanom.
Poceli smo navalu na taljane. - Ober dvadesetcetiri jezer taljanskih za- 
robljenikov vu prvim tijednu. - Odzeli smo od táljaim vise, как 160 
stukov i do 100 masinastih puskáit. - Tálján je svigdi bit i s krvavom 
glavom retirira. - Tuziju setalijanina saveznike. - Nőve bitke pri Ver- 

dttno. - Ruski aeroplan ober Vilna varasa.

Как stojimo na bojnon poljn?
(И . J.) 1). Kaj smo vre zdavnja Ce- 

kali, to se je 14 ga majuáa dogodilo. NaSa 
voj9ka je ofTenzivu, tojest navalu 14 ga ma 
juSa po célom írontu proti taljanu poőela. 
Zabadav je tálján svoju vojsku takaj skup 
spravil, vojna sreéa — hvalja budif PreviS- 
njemu ! — je i ovdi nam poslufcila. Taljani 
su vu prvoj navali Ceterdeset kilometrov 
nazaj preliöjeni bili i njihove prve dekunge 
smo jim.prevzeli i njih odtirali.

2.) Pri Doberdou smo 5 oficirov i 150 
vojnikov polovili. Pri San Martinu smo 3 
oficirov i 140 vojnikov vu ruke dobili. Pri 
Tolmeinu smo jednoga ofícira i 116 vojni- 
kov vu suátanstvo odegnali. Pri Rovereltu 
i vu drugih méstih smo takaj sreCno vojuvali.

3 ) Prvi den 14 ga smo vu ovih bitkih 
svega skupa 65 oficirov i 2500 vojnikov, 
11 masinastih puSkah i 7 Stukov odzeli od 
neprijatelja. Izvan toga smo jednoga taljane- 
koga replana vuniSlili vu zraku.

4.) Drugi den 15 ga su naäe Cete dal je 
vojuvale proti neprijatelju taljanu takaj 
sreCom. Svigdi smo sreCno zvrSili navalu. 
Так, da smo drugi den vre nabrojiti mogli 
svega skupa 141 polovljenih oficirov, 6200 
vojnikov, 17 maäina9tih puSkah i 13 odze- 
tih Stukov.

6 ) MajuSa 17 ga su naSi junaki opet 
900 novih zarobljenikov, rned njimi 12  ofi
cirov dobili i novih 18 maSinastih puSkah 
i takaj novih 18 Stukov od taljana odzeli.

6. ) Vu onimi dnevi, gda smo navalu po- 
teli, su naSi replani takaj poCeii svoju na
valu proti taljanskimi varaSi. Replani su 
bombe hitali na Venecija, Meetra, Kormons, 
Cividale, Udine, Trevizo varaSe. Vnogo hi- 
£ah i íeljeznickih Staciiah podrle i vuágale 
i vnogo ljudstva su zaklale bombe.

7. ) MajuSa 19-ga su opet növi znameniti i 
veseli glasi doSli iz taljanske granice. Na- 
vala naSih Seregov dalje traja i pod jednom 
napreduje. Ov den je nadzapovedniCtvo ja- 
vilo, da je broj taljanskih zarobljenikov 
ober 10 jezer doSel. Oficirov su naSi 196 
vlovili, 61 Stukov i 51 masinastih puSkah 
odzeli.

8.) NaSi honvédi i U9la3i su prevzeli 
Kampomolo i Terero zvane tvrdjave, kője 
na 1800 metroV visokoj planini ie2iju. Tál
ján s krvavom glavom be£i.

9 ) MajuSa 20 ga je vre naSa vojska 
cber 13 jezer zarobljenikov prebrojili mogla. 
Broj od taljanov odzetih Stukov je vre na 
107 doSel.

10) MajuSa 21 ga smo opet nőve dobre 
glase dobili od bojnog polja. Na novo smo 
polovili 84 oficirov i 3000 vojnikov i 25 
Stukov odzeli od taljana.

11. ) Svega skupa je vu naSe suáanstvo 
doSlo vu proSlim tijednu ober dvadeset je
zer vojnikov i blizo 450 oficirov. Odzeli 
smo odnjih ober 150 Stukov i do 100 ma
sinastih puSkah.

12. ) Ako bu to i dalje tak iSlo, onda 
budemo s taljanom frisko gotovi. Géli svét 
od viteítvu naSih vojnikov govori, koji su 
vu jednim tijednu veő napravili, как tálján 
vu jednom célom lelu. KaStiguvanje taljans
ke vkanjlivosti se je dobro poCelo, pák bú
dé s BoSjom pomoCjom i dobro dokonCalo.

13) Jedno leto je tomu, da se je zez- 
nala taljanska Calarnost. Tálján je misül, da 
bude od nas vkraj trgnuti mogel Istriju, 
Dalmaciju, Fiumu, Dolnjega-Tirola, ali se je 
vkanil. On je na nas navali!, mi smo se 
jedno leto dugó samo branili, med tem post- 
relali mu vojnike, a on niti korák neje mo
gel naprej.

14) Vezda je red na nas doSel. Mi 
smo ve poCeii navalu i vre prvi tijedcn po- 
kazali jakost naSih rukah, s kojimi budemo 
mu i na dalje SuSke dali, kője si je on 
dobro zasluíil. Ako Bog da, budemo za ma- 
lo vréme kre Venecije, pák kre Padove 
gnali taljane pred sobum.

15.) NajteSi se je vojuvati pri naSoj i 
taljanskoj granici, ar su tam same visoke 
planine. Jeden dél naSeg vojnictva se vre 
prama dolinami pribliáuje. Ako bude céla 
vojska na ravnici, onda bu stopram dobro 
iSlo naäim vojnikom, koji su se vu Ruskoj 
navCili, как je treba na ravnici biti, pák 
tirati neprijatelja.

Nemei pri Verdünn takaj narpreduju. 
MajuSa 20 ga su polovili 1346 francuzov,

odzeli 8 Stukov i 16 masinastih puSkah То 
je lépi uapredek, ar se francuzi pri Verdünu 
jako dráiju. Ali sve zabadava. NemSkomu 
viteálvu néma para Po maleD, ali sigurno 
зе pnbü2ava к fealungu Verdünu, kojegaje 
svojimi velikimi kánoni vre céloga poruSil. 
Ako Verdüna nemei predobiju, pák ako bu
demo s taljanom gotovi, onda bude se vre 
moglo od mira govoriti. Mir je vre vu zra
ku i vu duáah svih narodov. Samo treba- 
mo joS malo potrplenja, рак к tomu joS 
malo napreduvanje, budu doSli sami naSi 
neprijatelji prosit za mir. К tomu dodajemo 
joS, da predsednik zjedinjenih dráavahJuS- 
ne-Amerike hcCe pozvati iz svih orsagov 
vladne izposlanike na spraviSCe, da зе ta
bor dovrSi.

Na ruskom frontu, nili рак drugdi ne- 
ga nikaj novoga. Za nas su dosta veseli 
glasi oni, od kojib smo denes pisati mogli. 
BoljSe glase za vezda niti netrebamo, как 
su on:, da taljane bijemo.

Nekaj Medjimurcom.
1.) Véli se, da je Medjimurje naglaeu, 

рак medjimurski púk vu dobrim glasu. Ali 
morém reCi, da to vu vise mestih nije tak. 
Ima joS puno takvih ljud.h vu Medjimurju, 
koji vu vezdaSnjem taborskim vrcmenu ne- 
poznaju svoju duSnost prama Bogu, prama 
domovini, prama svojemu bliátnjemu, pák 
niti prama sebi.

Od nekojih naSih falingah hoCemsdo- 
puSCeujem gospodina urednika naSih novin, 
vezda ovdi se spomenuti.

2 ) Prvo je, da neznamo i neCemo vu 
vezdaSnjih tefckih vremenah tak Sparljivo 
Éiveti, как bi treba bilo. Nekoji tam meCeju 
peneze, gdé jih niSCi neprosi, niti ne terja, 
nekoji pák tam, kam nije potrebno. A gde 
bi moral dati, tam Sekutori imaju posla i 
obCinsko poglavarstvo. Istina je, to znamo, 
da su denes potreboCe vekäe, как da je mir. 
Ali ipak drugo je, kaj mora biti, рак drugo» 
kaj ne mora biti, ar bez ovoga moremo iiveti-

3 ) Vidimo, kakva nesreCi nas je po* 
hodila, kaj budu vnoga deca bez olca оэ- 
tala, vnoga 2eua bez mu2a, a roditelji bez



sioe, koji bi jim bili doma na pomoC Za 
to je orsag odredil takovim siromakom vu 
penezi nekakvu pomoC. Ali takove sirote 
kam deneja one peneze, kője jim je orsag 
dal? Kakvoga hasna si priskrbiju iz ovih 
penezov ?

4 ) Jedna si kupi c.íru na se, druga vu 
krCmi popije, pák tnisli, da bu sve dobro, 
ako na meáu nese peneze za onoga, koj je 
vu taboru. To je lépő i potrebno, da se iz- 
mislimo iz onih, koji su vu taboru i za 
njihovo zdravje, pák 2ivot gospodinu Bogu 
se molimo. Ali takve sirote, kője niti kruha 
nemaju doma, bi si morale premisliti, kam 
peneze deneju. Bi lepée bilo, da bi one za 
svoje mu2e same skruéeno molile, a ne za 
peneze moliti dale i s tem iz vust svojih 
decah kruha vun potegnule. Gospodin ple- 
banué moraju meáu slu2iti, ako jih gdo 
prosi, ali se sigurno nedopada niti njim, ako 
takve daju paradnu meáu slu2iti za svoje 
mu2e, kője su prisiljene da iz one neátere 
forinté 2iviju, kője jim orsag daje.

Vnogi misliju, da su za svoju véru 
dosta vCinili, ako na mesto njih sveőenik 
moli. Koj se ne zaufa vu Boga, ne hódi v 
cirkvu, ne moli Boga, ne 2ivi tak, как Bo2je 
i orsaCke zapovédi zapovédaju, on zabadava 
da meáu slu2iti, ar takvomu nebu gospodin 
Bog pomogel.

Vu vnogih mestih orsaCke pomoCi ne 
su pravedne, pák je niti ne moCi po pra- 
vici rezdeliti огза5ки podporu. Zbog toga bi 
dobro bilo i to bi se i goäpodinu Bogu do- 
palo, ako bi zmozneöi ljudi, jakéi gospodari 
na pomoC bili onoj siromaénoj deCici, koja 
su bez otca, bez kruha i bez krova ostala; 
kojim je otec vu taboru vumrl, ili plezirani, 
da nemre sebe hraniti, a ne kaj bi deCicu; 
a gde je sirota vdovica s 3 ili 5 deCicom i 
к vartelj mora plaCati.

Ov nesreCni tabor je vnogim siroma
kom, koji su od poCetka vu taboru, a 2ena, 
pák deCica domaj, na veliki kvar, a vnogim 
ávindlerom na hasén, koji su bete2ni na 
oCi, na vuha i druge velike betege imaju, 
samo da nejdeju domovinu branit, a domaj 
moreju trgovinu tirati, jezere skupaj grnuti. 
Pri tem neje slépi, niti gluhi. Как svi zna 
mo, ovi, koji su si jezere skup ztrguvali, 
niti orsagu neCeju na pomoC biti.

Nekoji bogataái nedaju vun péenicu, 
nego ju daju semleti, pák siromakom na 
kile prodaju po 1 korun i 70 fillerov. Та- 
kovi i s marhom káeftaju, da siromak, koji 
kakovu marhu proda za meeara, nemre si 
drugu kupiti. Takovim je tabor na hasén, 
osobito, ako siromaku, koj niu na polju po- 
maié pri delu, ne plati te2aCki trud poéteno.

Ako takvi, kojim je tabor na basen, bi 
pomagali siromakom, siromaékoj deCici, si- 
rotam vdovicam, plezercom, njim bi i dragi 
Bog na pomoC bil.

Ovi bogataái naj se malo premiáljava 
ju, da je po dobrih Cinih moCi vrédnomu 
postali za nebo. Pak je za premiéljavati i 
to, kaj svéto pismo véli : »VCini ono svoje- 
mu bli2njemu, kaj je i tebi po volji, da bi 
gdo i tebi vCinil !«

V u  D é k á n f a l v i .  Tököly Márton.

Csáktornya, 1916. 22-ga majuáa.

Ide muska vun z Karpatov.
A j d e  muska v u n  z  K á r p á t é ,
D i m o  k u h a t  h r b a t e h e .
I  k o z a C k a  p r o p a g a n d a ,
G r a n a t ,  S r a p n e l  b u  v a u i  b a n d a .
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N i k o l j e v i ő  т а и  z L e m b e r g a ,
S  v o j s k o m  a j d  d o  P e t e r s b u r g a ,
P r e g l e d a i  s i  d o s t  G a l i c j u .
A  v e  b e 2 i  v u  R u s i j u .

R u e k i  c a r  s  V a r á a v e  i d e ,
N i k o l a j e v C u  n a m i g n e ,
V o j s k a  d o b r o  n é m á é i r a ,
Car s r d i t o  k o m e n d i r a

B e z a l i  s u  t j a  d o  R i g a ,
Z a  V a r é a v u  g a  n e  b r i g a ,
P r i  R i g i  s u  o b r n u l i ,
P u é k e  s u  v u  b r é g  v u p r l i .

P r i  R i g i  s u  s e  v u p r l i ,
N e r a é k i  á r a p n e l i  p r e d r l i ,
M u s k a  b e 2 i  n a  s v e  s t r a n e ,
J e n  z a  d r u g i m  k r i ő i  P a n e ,

W l a d i m i r *  W o l i n s k i .  Fícz Ernő h o n v e d .

Na talijanskim frontu.
Jeden tijeden je minul od Ieta, как 

su nas talijani izdali i odzaja za nami na- 
nas se navalili, kakti na negdaénje savez- 
nike. Pripetila pak se je to onda, kad je 
Austria-Magjarska za svoj 2ivot naj vekáega 
boja tirala sa rusima.

Denes je sve drugaC. Onda su talijani 
navaljivali se nanas i mi braniti smo se 
morali Denes рак se naéi navaljivaju na 
talijane i sad se oni moraju braniti.

. Pred tető dánom talijani, kad su se 
veC jedno célo leto proti narn se spravlali, 
s célom moCjom su nanas vdrli onda, kad 
smo mi na talijanski granici samo ménjéé 
patrole imali. Mi smo onda na onim frontu 
slabi bili, ali talijani denes, kad smo mi 
poCeli offenzivu, né su slabi, neg puno jakéi 
i vekéega Serega imaju как mi, pak itak 
moraju retirérati.

Na Caterde3et kilometrov dugi liniji su 
naéi slavni vojniki pretisnuli nazat talijane 
i med tem toga od majuáa petnajstoga zav- 
zeli su tri velike festunge, polovili su dvajsti 
Cetiri jezer Cetiri slo lalijanov, zadobili su 
dvésto petdeset i jeden kanon i jedno sto 
i jedno maéinpuáku, nezmerno municije i 
svakojaCkoga drugoga blaga.

Néje to mala réC, ako si prernislimo, 
da na svako jezero zarobljenih talijapov 
dojde озет zapüenenih Stukov. Proti tomu 
vu Ianjski offenzivi na svako jezero zarob
ljenih rnsov зато  jeden zaplieneni átuk je 
doéel. íz ovoga raCuna moremo videti kaj 
su naái slavni vojniki od majuSa petnajs
toga napravili na talijanskim fronlu. Denes 
je Talijanska skorom vu takvim polo2aju, 
как je Belgia ili pak Srbia.

Onu liniju koju su naéi tak slavno 
predrli, talijanom je zapoved bila do zad- 
njega Cloveka braniti.

C so rn a talijanski vodja radbi polek- 
Savai céloga posla i tak véli, da зато  naj 
prveäe pozicije je spraznil i odpuslil nam. 
latina pak je to, da to je bila naj jakéa i 
najmoCneáa talijanska pozicija. NaSi s malim 
zgubiCkom su zadobili ovu liniju, jerbo iz 
nenada su se ovdi navalili na talijane.

Talijani sami prepoznaju, da né su se 
ovdi nadjali naáe offenzive i Cisto drugdi 
9U%ili pripravni na to. Svajcerske novine 
piSeju, da talijani dvanajst mesecov nigdi 
su né mogli tak slavno bifku zadobiti.

Takodjer vidi se iz toga, как veliko 
bilku su naéi zadobili, kuliko Stukof su 
zapiienili, jerbo étuke navadno^samo onda 
je moCi od neprijatelja odzeti, kad je céla 
peéicka linija predrta i vuniötena.

Najvekéi strah je vu Severnof Talijane- 
koj naatal, kad su poCuli, da austrije-mag- 
jarske Seregi zapoCeli su offensivu vu Ti* 
rolu. Talijanski vodja od kraja tajil je toga 
dpota, ali kad su begunci vu Majland i Fer
raro doäli, taki se je  sve posvedoOilo, как 
mora talijanska vojska retirérati. Vnogo be- 
gunca je veC vu Majlandu i Ferrari, jerbo 
naée bombe i granati talijanska sela i va- 
raSe veő ruáiju.

Dvanajst mesecov né su mogli talijani 
nikaj postici drugo как to, da su Görza 
pcruSili, za kojega su tuliko krvi preljali 
pak itak su ga né mogli zadobiti. Denes su 
dale od njega, как su od poCetka bója bili. 
Talijanski orsag za9lu2il je svoju sudbinu, 
jerbo sve ono zabadav jim je bilo ponud- 
jeno za kaj эй sad na hiljada i hiljada 
ljudstva pogubiti morali. Talijani nebudo 
lak hitro pozabili majuáa dvajstiCetrtoga, 
kojega su sad s velikom sveCanostjom ételi 
obslu2iti vu Rimu.

Naée Cete neprestalno napredujeju, 
najmre pak na Vezzana-Lusern liniji. Tali
jani presiljeni su bili na zapadne brege se 
poteCi. Gradcki vojni sbor je vun zbil tali
jane iz prve linije, za koju su tak vnogo 
krvi preljali talijani. ív Vérré su naéi napré. 
vdrli i s jednom éturmom su zavzeli 2050 
metrov vieokoga Cima Manderiolo zvanoga 
brega, zatem su jedna pozicija za drugom 
naéim vu ruke doále. Talijani hrabro su se 
branili i naéi зато  s velikom teékoőum su 
je mogli iz brega dőli pretirati. Za ovim 
bregom doöel je 1235 metrov visoki Tor- 
meno brég i 1500 metrov visoki Monte 
Majo brég.

Denes veC na talijanski zemlji tiraju 
pred sobom neprijatelja i na talijanski zem- 

ilji su zadobili Monte Verena zvanoga ies- 
tunga. Vu Bergen zvanoj talijanski obeini 
vnogo blaga su zapiienili naéi. Monte Ve
rena testung na dvé jezero metrov visokim 
bregu stoji, Cetiri kilometre od tirolskoga 
hatara. Ovaj festung napujeni je bil s naj 
noveéemi étuki. Ovdi su tuliko átukov za
dobili naéi, как lani pri Gorlici.

Lehko se bude pripetilo, da naéi za 
hrbet dojdeju onomu éeregu, koj pri leonzo 
vodi stoji i ako se to pripeti, céli áereg 
nam vu ruke dojde, ako predi nebude na
zat se potegnul.

Talijani budo se bréCas vCekali toga 
da Venezija opet naöa bude.

______  _________________broj 28.

s v a k o ja Ck e  novosti.
Tuziju se talijani na saveznlke.

Sve talijanske novine tak piéeju, da zato 
mora talijanski áereg retirérati, jerbo od ni- 
kud nedobi nikakvo pomoC. Piéeju nadalje, 
kad je francuzki Sereg vu zloCesti polo2aj 
doéel pri Verdüno, onda su talijani odmah 
odredili offenzivu na ostrak magjarski áereg, 
da 9fém barem nekaj pomoreju francuzko- 
mu éeregu. Takodjer épotaju i ruse, kojim 
su takodjer pomagali kad je naé i nemékt 
áereg vu Ishodni Galiciji tiskal ruse i jóé 
oktobra meseca su bombardirali Görza t 
silno su vdirali na naé front, da stém po
moreju rusom zader2ati Riga i DQnaburga. 
Talijani sad prosiju i moliju se antantu, naj 
ma napomoC ide, ali pozabili su talijani, 
da denes je  antant vu takvim po!o2aju, da 
nikomu nemore pomoCi, najmre pak nemo- 
reju francuzi, od kojih 2mehke étuke pro
siju na po3ud. Rusi su takodjer straho, da



Csáktornya, 1916. 28 g& majuda. MEDJIMURJE« broj. 22.

Hindeobnrg opet zapoéne offenzivu pri Dü 
naburgo i ako jim tam predere fronts, ig a 
bili budo lak Riga, как i Dünaburg varadé. 
Dakle oni пб su vu lakvim polofaju, da bi 
mogli nekaj pomoé talijanom. Engleii pák 
аки bi i mogli, neCcjo nikomu na veliko 
pomoé bili. Vidlo se je to vu Francuikim, 
gde su ravno né Steli se 2urili francuzom 
napomoé.

' Vu ovim ledkim polc2aju niti domaje 
né nikaj dobroga, jerbo dema pák se narod 
bűnt, kojega nemoreju s nikakvami Ia2mi 
potisiti. Céla eeverna Talijanska genula se 
je véé i bej2i pred naöemi Seregi. Takov 
pánik je vu 9evernim kraju, da stanovniki 
i 9 onih varaSov se pospravlaju vun, koji 
su joS jako dalko od fronta.

Neutralne novine p Seju, da talijani 
lehko budo opet zgubili Lombardija, koja 
je prveSe vréme к nam spadala i gde je 
Radetzk’ general tulikoput napokal talijane.

Vu Talijanskim slopram vezda hoéeju 
prevideti, как bedaeto su napravili, kad su 
nas izdali i vu boj se zméáali. Austria— 
Magjarska zabadav bi jim b:!a odpuslila 
lépi falat zemlje i nekoje varasé i nebi bili 
morali vu tak veliko zlo natirati talijanskoga 
naroda. Ali sad je véé zabadav jim tugu 
vati. Botja kadtga jih je postígla.

Nőve bitke pri Verdüno. NemSko 
eoldaéko zapovedniétvo javilo je : Neprija- 
telj zadnje dane po strahov.tnem stréianju 
opet je na Sturmu iSel od Mórt Hoinena 
na zapad. Francuzki pedéki vu tri linijaj 
su slali i tak su poéeli napreduvati Negdi, 
negdi vdrli su nam vu prvc jarke. Poldru- 
go vuru je terpéla strahovitna kervava bit
ka. Nazadnje itak smo pretirali nazat fran

i né samo, da smo nade jarke nazat 
zadobili, neg i francuze smo iz prv h jarkov 
vun pretirali i nekoje va2ne pozicije zado
bili. Francuzi barem su hdro spra/nili po
zicije ilak su zato né imali tuliko vremena, 
da bi sve Stuke bili mogli sobom zeti. Osem 
tmehkih Stukov su ovdi zgubili. Stém smo 
opet pokazali francuzom, da pri Verdüno 
naSu liniju nebudu mogli genuti i nazat po 
rinuti Francuzi dva dni jeden za drugim 
takve bitke su zgubili, da vise né jim je 
bila vola Sturmati. Ód potlam pri Maas vo- 
di na obedva kraje зато Stuki hrumiju i 
francuzom né,e vola nazat zadobiti zgublene 
pozicije.

Fertal IcU traja strahovitna borba za 
Verdüo i ovu vréme doSli su nemei do 
druge fruncuzke linije. Francuzki oficiri sa- 
mi véé tak pideju, da za kratko vréme fran
cuzki Sereg moral bude se od Verdüna na
zat poteéi.

Srbi n ece ju  véé vo ju vati. Pasié 
arbski minister kad je vu Szentpélervaru 
b?l, prosd je ruekoga kormana, d* naj né 
sahtéva viSe od srbskih vojnikov, da epet 
na bojno polje idejű, najmre pák né vu 
Salon ku, jerbo tam pred nemei i bulgarci 
krv spustiju. Srbskoga Serega né su zato 
nazat na noge posta vili, da sad pri Vardar 
vodi i zadnji srbski élovek duSu spusti. 
Antantu nemore to cilj biti, da Srbska os- 
tane, neg i to ji тога cilj biti, da bude 
moé imala se i braniti. Kuk se éuje rusi su 
obeéali PaSiéu, da vise nebudo nikakvo 
irtvu sahtévali od Srbije. Tuliko samo ho 
éeju, da srbi napomoé budo antanh] pri 
Saloniki.

Odkud id e jű  nemike cete? Eng- 
lezi nemoreju si premisliti, как su moguCi

nemei s tak vebkom moéjom podjednoma 
vdirati pri Verdüno. Misliju si, da iz dru- 
goga fronta voziju eoldaéiju pod Verdün, 
samo to jim je 2alostno, da neznaju odkud. 
Neznaju ali iz zapadnoga ili pák iz ishod* 
noga fronta jemleju vkrnj soldaéiju. Svrho 
toga neznaju, gde bi bil sad slabeSi nemS- 
ki front i gde bi se mogli na Demce na- 
valiti.

Nemei pák su je tak spamelni, da to 
nebudo englezom na nos obesili.

Bombardiranje Venezije. MajuSa 
dvajstiéetrtoga opet su naSi zrakoplivci bom- 
bardirali Veneziju. Na veéer ob deveti vuri 
hitro su pogasili elektriéne lámpádé. Kavane 
i krémé su zaprli i za par minut tak je 
biio po célim varadu sve prazno i liho, как 
da bi svi bili pomrb. Мезсс je jasno svétil. 
Z\ tertal vure dóiétóli su zrakoplovi, ah t&k 
visoku su bili, da su je Stuki né mogli tro- 
fiti. Iz zrakoplovov vise bombih su hitili 
dőli. Nekoje palaée tak su se vdrum po- 
drle, как karte. Kad su zrakoph\ci odleteii, 
tri mrtve i vnogo plezéranih su naéli. ViSe 
milljun korún kvara su vu varaSu napravili

Ruski aeroplan ober Vilna vara
sa. Vpetek vjutro javili su, da od Smor- 
gona jeden ruski aeroplan se prebii2ava. 
Jako megleno je bilo vréme i to néje po- 
voli zrakoplivcom, ali jeden nemSki ziakop- 
lov zato itak se je odmah vu zrak zd gél. 
da pretrgne ruskomu aeroplanu puta. Kras- 
no je bilo gledati, da vu visini med obiaki 
nemSki zrakopüvcc naSel je ruskoga. NemSki 
zrakoplivcc odmah je spro2 1 madinpudku i 
guslu je hital kugije na ruskoga. Puzilclj 
ruskoga zrakoplova za par minut mrtev je 
opal doli, za maio vréme рак je i aeroplan 
doli opal i podse zakopal kormanuSa, koj 
je takodjer mrtev ostal na zemlji.

Rana ietva bude. Rad ima nas Bog: 
za tri tijedne 2p1í budemo. Drugda po Pet- 
rovim smo navadni bili poéeli 2etvu, ali 
lelos tak se zori 2>tek, da deset danov predi 
budemo mogli 2etvu poéeli.

Nadi neprijatelji s rnirom su kriéali, 
da nas sposttli budo, uaj probaju, ako mo- 
reju. Sélva je prék jako lépa i to né зато  
prinas vu Magjarskim, neg i vu Austriji, 
Nemökoj i Bulgariji. Nadalje vu Turskim i 
Srbiji koju smo mi zasejali, najmre pak 
lépi je 2itek vu Rusko-Polskim, gde je né 
jedna mekota prazna ostala. Kak morje 
kad se burka tak se vija po célim Polskim 
iépa päenica, koja naSa i hemSka bude.

Ako к tomu dodenemo i Romaniju, 
koja se je zavezala, da svu pSenicu, kaj 
doma nebudo nucali, sve nam bude dala, 
onda za istinu sgladom nebudo nas nepri- 
jhtelji obladali, ako nas véé jedenput s oru2 
jem nemoreju. To jedno pak véé znamo. da 
a oru2jem nebudo nas mogli preobladab, 
ako su nas do vezda né mogli.

Romanija véé vozi nam pSenicu i to 
na milljun i na milljun metercentov, koju 
je né mogla lani i predlani poleg antanta 
prodati. Denes je sva naSa i naSih savezni 
kov. Antant se je jako zaufal, kad je na 
glas kriöal, da za jedno leto od glada bu 
demo pomirali i kleéué za mir budemo 
prosili, ali как se vidi to nebude se pripe- 
tilo i predi budo naSi neprijatelji gladuvali, 
как mi.

Rad nas ima Bog, deset danov predi 
budemo 2eli.

Na ruskim frontu. Kad su na rus
ikim frontu glasa dobili, как su naSi slavno

napokali talijane, célé kompanije su poéele 
od veseija tancati. Vuni na prvi limji *to- 
jeéi honvédi poéeli su kriéati rusom, kaj 
se je pripetilo na talijanskim irontu, pot
lam pak su na vehke table spisali :

— Talijane kervavo smo zbili. Nadega 
kraljiéa Sereg na taiijanski zemlji stoji!

Table su pouoéi tijam do ruskih dro- 
tov odnesli. V;utro su rusi table zeli i pre- 
éitali su je. Drugi dán na veéer pri jeli su 
nádi jedno rusko patroln. Zapovednik pat- 
role povédal je, da pre njegvi kompaniji 
veselili su se ovemu glasu. Potlam kad su 
oficiri dodli, zeli su table i tak su govorili, 
da od tega niti jedna réé nője istina. Né 
su magjari zbili talijane, neg naprotivno 
talijani neprestalno napredujeju proti Beéu.

— Ravno vu oviin veselju je pohodil 
ruskoga fronta József Ferdinand nsdherceg, 
kojega nádi deéki jako radi ímajn, jerbo 
navék se magjarski spomina s njimi i mag- 
jarskoga pantleka nosi za kapum.

Mir bude. Poéemdi od poéetka bója 
vnogiput smo éuii i éitnli öve rééi. Sad se 
tak vidi, dn itak nekaj zlamenujeju. Od jed- 
ne straui Wiison anurikansi predsednik ho- 
ée ovoga posla vu ruke prijeti i véé je vu 
amerikanskim saboru tak govoril, da dodlo 
je vréme zato, da Amerika pomiri neprija- 
telje. Od Wilsona céla Amerika zahtéva lo. 
Od druge slrani pak Spanjolski kralj Alfonz 
i rim otec papa dogovorili su se, da vu 
svaki glavni varad budeju jednoga politiéara 
poslali, da naj pozvédiiu, vu kakvo ime bt 
se mogla pogodba poéeli. NemSki i englezki 
ministri takodjer poéeli su opet od mira 
govore dei2ati. Samo francuzom je né to 
povoli, oni jód senjanju od toga, da nemee 
preobiadali budo i jeden veliki falat zemlje 
od ncmce dobiju.

Giasovitne englezke novine pideju, da 
boju jód po leli konec mora biti, jerbo véé 
niti jeden orsag na bojnom polju vide ne
more postiéi, как je postigel.

Pideju pak öve novine, da vu boju 
dodli smo do onoga vrha, odkud je véé 
dalje né moéi iti, kaj se jód bude pripetilo, 
to s\e samo zato bude, da se sk.m predi 
mir sklopi. Centralni orsagi takvoga bója su 
zapoéeli, kakov je jód nigdar né bil na své- 
to. Ovu let mora se boj zakljuéiti.

Daj Bog, da ovim rééim Ьаэеп bude. 
Neprijateljske novine poéele su éisto sdru- 
gim glasom pisati od nas, как su do vez
da. Poéele su nas podtuvati, do vezda pak 
su nas 3 mirom psuvale. Previdli su nepri
jatelji, da nili s oru2jem, niti pak s gla- 
dom nemoreju nas strapiti ili pak preob- 
ladati.

Céli svét éeka, как budo sad neutralni’ 
orsagi poéeli med nami i med neprijate)jmi> 
ovu pogodbu.

KAJ JE  NOVOGA?

Pésem taborska.
R o d i l  s e m  s e  v  l é p o j  m a g j a r s k o j  r a v n i c i ,  
D u S i c u  b u m  z  p o s t i l  v  t a l j a n s k o j  z e m l i c i .

V n o g o  m e d j i m u r c o v  o v d i  v é é  p o é i v a ,
K o j e  j e  t a l j a n s k a  g r a p n e l a  v m o r i l a .

A l i  n a j  h u  s  B o g o m !  m o r a m o  t e r p e t i , .
Z a  s v u  d o m o v i n u  m o r a m o  v u m r é t i .

V n o g a  e t a r a  r a a j k a  s e  j o  v e s e l i l a ,
Da j e  e v ő j e  s i n e  g o r i  o d h r a n i l a .
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Jesero devetsto átirnajstog leta,
Vnoge máj ke sínek preminul iz svéta.

Nesreéno Doberdo, nej si vrédno toga,
Da tu vnogi sínek naäel gmba svoga.

Vooge male dece otca zakopali,
Koga su taljanski ärapneli zaklali.

Petnajetoga dneva február meseca,
Su mi prestrelili najboläeg pajdaäa.

»Hodi pajdaä к mení rane mi zave2i,
Dok dojdu doktori, morti bu mi le2i.«

»Poglej dragi pajdaä, kaj su napraviii?
Moje mlado télo prek su prestrelili.«

»Dragi inoj pajdaäek nej ti je pomoéi,
Ar si ti prestreljen poleg tvoji pluöi«

»Dragi moj pajdaäek, ja  bum ti zavézal,
Ali da si éada krvi vre prelejal.«

»Krv ti je  popila ta érna zemljica,
Farbu su zgubila tva érlena lica.«

»Moral buä ti vumréti v taljanskoj zemljici, 
Ja  bum vre dal glasa tvojoj zaruönici.«

Neje bilo vréme niti pet minuti,
Véé je moj pajdaäek moral tarn vumreti.

Jamu emo skopali kre visoke gore,
Prék smo ga peljali érez globoko morje.

KriiU napraviii z figinoga dréva,
Koj bu znamenuval, da odiäel z svéta.

Venca smo mu spleli z lepog roSmarina,
To bu za znamenje medjimurskog sina.

S protuletnim cvetjom groba zasadili,
Suznirai oéima smo ga ostavili.

Dragi moj pajdaäek, ti si me ostavil,
Bog zna, gdo bu mene vu grobek po3pravil?!

S Bogom mi 09tani pajdaäek ljubleni!
Jezuä i Marija к tebi so ogledni!

Ovo sem ja  pisai kre taljanske zemlje,
Kre visoke gore, kre globoke morje.

S Bogom mi ostante moji domorodci,
Как atari, tak mladi svi moji poznanci l

Iz bojnog polja. Jam brov ic s  S te fan
vojnik.

— Odlikuvanje. Njegvo Veliéanstvo 
kralj je presvétloga naáega velikoga 2upana 
dr. Balá3 Bélu i niegovu 2enu odlikuval 
a medaliom Crlenog kri2a zbog one velike 
zaeluge, kője su oni vCinili vu varmegjiji i 
vu Zalaegerszegu vu äpitalih za oranjene i 
belelne vojnike.

— Odlikuvanje. Pokojuoga S2almay 
Jo2efa Cakoveékoga varmegjin3koga velikoga 
eudca i dr. Zikál Lajoáa perlakskoga fiäka- 
lijuáa je Njegovo Veliéanstvo s medaliom 
Crlenog kri2a odlikuval za one zasluge, kője 
su kakti predsedniki dru2tva Crlenog kri2a 
vu Medjimurju vCinili vu drufctvenih poslih. 
Supruga pokojnoga Szalmaija je takaj od 
likuvana vu CakoveCkih äpilalih izkazane 
tasluge.

— Pod iz tragom  su  obCinski kas- 
eiri iz Kotora i iz Alsódomborua, kajti su 
pri izplaéenju orsaCkih podporah za se rése 
potegnnli iz onih svotah, koie bi morali iz- 
platiti onim familiam, kojim je otec vu ta
bor odiäel Viäe jezer kurunah su si ovi 
*a se zadr2ali od te peneze Kraljevski fiä- 
kuä proti njim iztrsgu vodi.

— Vu painju. Jestvine, kője se lehko 
izkvariju, nesmeju ее vu taboru bivajuCim 
^ojnikom po poäti poäiljati. Vu leti se me- 
?o. sad, ili kaj drugo takvo lehko pokveri,

Ĉesa budu kajkakvi be legi. Poäte moraj u

strogo paziti, pak takve poäiljke nazaj dati 
onim, koji takve paklece hoCeju vu tabor 
poslati, vu kojim su jestvine. Vino, рак 
2ganicu takaj nije slobodno vu tabor poslati.

— Za £etrtu  o rsadku  porgu  su i
Muravidu 48800 К podpisali. Jako se tru- 
dil za to mladi notariiuä sela, Török János, 
koj je od hi2e do hi2e idei, da nek daru- 
vaju na oltár domovine. Daruvali s u : Fris- 
csice Mihály 7000; Gyivecz András 4000; 
Végi Bálint 3400; Friscsics István 3000; 
Horváth Rókus, Matulia István 2500—2500; 
Csukás Teréz, Ebzens István i József, Hős* 
nyák Mártonné 2000—2000; Lukács And
rás 1600; Végi József, Seszták Márk, Matu* 
lia Anna, Zvonár Móric 1400—1400; Polio* 
lies Antal 1200; Friscsicá Mibátyné, Istváné, 
István és Vida, Zvonár Balázs, Dominies 
Mihály, Zíemlics Ferenc, Pongrácz Mihály 
1000—1000; Kuzmics Iván 500; Golub 
János, Kuzmics György, Dolenecz Péter 
400—400 Korun.

—  Francuzka offenziva na mace- 
donskim hataru. Is Saloniki piáeju, da 
francuzi i englezi pri Vardar vodi na obedvé 
strani od Dovapeténa do Majadagna vu offen- 
zivu su etupili. Na ovim frontu veC tri da
na traja bitka, od koje za vezda joä nikaj 
neznamo, jerbo na ovim frontu bulgarciato- 
jiiu i oni joä né su slu2beno prijavu poslali.

Grki su né dopiietili, da srbske Cete 
prék gröke Macedonije voziju

—  Orsacki sabor. Vu ovim bojnim 
vremenu sad Cetrti put su skup pozvali 
orsaöko spraviäCe na juniuäa sedmoga ili 
osmoga. Na prvi sednici samo kraljevsko 
pozivnicu budo preCitali i samo potlam bu do 
nekojega zakona napraviii. Sednice po Tro* 
jaki budo se poöele i как dugó budo trajale. 
to néje napré znati.

Ablegati, koji soldaéiju slu2iju na ovu 
vréme urlauba dobiju.

—  Nagrada jednomu otcu. Naá
muder kralj vnogiput je véé skazai kakvo 
Cut ima prama svojim podle2nikom. Veliko 
veselje je postiglo Kollman József szered- 
skoga poljodelavca. Kollman je sad sedem- 
desetosem lét star i devet sinov ima na 
bojnom polju. Svrho toga postal mu je kralj 
petsto korun i jedno sreberno vuru svojim 
monogramom.

—  K ra tk i Urlaub. Soldaéko zapo- 
vedniCtvo i soIdaCki ministri odredili su, da 
svaki vojnik koji je veC äest mesecov na 
bojnim polju ili pak devet mesecov zveräava 
slu2bu odzaja za frontom, jeden katki »Ur
laub« dobi na Cetirinajst danov. Razmi se 
ako neSCi veliko siló ima (naprimer vumre 
otec, mali, 2ena, déte i t. d.) za dimo iti i 
odvezda dobi kratki »szabadság« i ovi dani 
nebudo se vu one Celirinajst danov raCunali.

—  Dva miljuna svéclh je zgorelo. 
Vu Marseille francuzkim varaSu minuéi ti- 
jeden veliki ogenj je nastal i tak se je hitro 
rezäiril, da né su mogli nekoja skladaliäCa 
obraniti; Vu jednim skladaliSCu prék dva 
miljuna svééih je bilo i sve su vu ognju 
zgorele. Vatrogasci i soldati b!i2nja stanja 
au obranili. Kvar je viäe miljun frankov.

— iioo klometer óakih. Jeden 
francuz, kad je drugo delo né imái, zraCunal 
je, как dugi red bi bil iz onih Cakih koje 
su francuzi vu ovim boju dali napraviii. 
Sveskupa trimiljuna Sesto falatov su dali 
napraviti. Ponucali su tri miljuna kilograma 
ocela, 36 jezer kg. alumíniuma, 50 jezer kg.

färbe, 800 jezer birkinih ko2ah, 300 jezer 
metrov platna i 400 jezer kg. pjpira tu kaj 
au zamatali. Kuliko svega su ponucali naj- 
bolje onda budemo razmeli, ako premialimo 
si, ako bi ove Cake doli na zemlju metali 
jedno kre druge onda bi ravno jedno jezero 
i sto kilometrov dugo liniju dobiii, od Mar
seiile do Callaisa, ili pak od Sarajeva do 
Berlina.

Novine joä i to dodeneju к tomu, da 
francuzki kormán zabadav je hitil vun tuliko 
penez i matriala, jerbo Cake vu bojnim vre
menu né su priliCne.

— F ran cu z i. Ima puno francuza, koji 
oätro zahtévaju od kormana, da odmah naj 
mir napravi. Sad proti onim jeden minister 
ovak piáé : Nemcom joä je né vu pamet 
doälo, da bi mir proaili, neg Cekaju doklam 
vel'ki pánik nastane po célim orsagu. Ne- 
moremo tajiti, da dovezda su centralni vla- 
dari jakäi bili. To svaki vidi, da zadobili su 
Belgiuma, Fr&ncuzkoga orsaga severno stran, 
Ruäko Polsko, Srbiu i Montenegro.

Ako bi mi sad za mir prosili, razmi 
se, da bi tomu nemei i njihovi savezniki 
veliko cénu napraviii. Naäi soldati, koji, bi 
vre jako radi oru2je iz ruk hitili, nesmeju 
pozab.ti, barem joä vnogo budo terpeli, da 
do zadnjega moraju zder2ati.

TABORS КA PO STA. Za ta b o r я- 
bu p o äia  ffotovi k u v e rti sa  napisom , 
ta to d  Je r  i  TABORS KE K AR TE  i  
s k a iu lJe vu k o ji А 350 gram tnov modi 
p o sla ti, se dobiju kod F iscb ei Füiöp  
(S t ra u s  я Sán d or) k n jlia r ic i .  Ciena s 
k u vert  — 2 fill.  — ta b o r яка k a r ta  
— 1 ПИ. — skatuiJe 24  ПИ.

Najnoveäe.
Na taljanskom frontu je naäa vöjska i . 

na dalje lépő napreduvala. Opet smo polo- 
vili viäe, как 5000 taljanov. Broj polovlje- 
nih je do 24 ga majuäa ober 25 jezer.

Taljanisu spolovljenimi, mrtvimi i ora- 
njenikim vu deset dnévih izgubili do 50 je
zer vojmkov i do 200 ätukov. Po malen 
budu naäi do taljanske ravnice doäli. On
da budu joä bolje napreduvati mogli. Tal- 
janska vojska je svoju glavu izgubila. Re- 
tirajuée njihove vojniké vre nije moCi zas- 
taviti, tak st) prestraäjeni. Naäi з tem vek* 
äem veseljem idu naprej. S bitkom taljanov 
se i mir pribli2uje s velikimi koraki.

Medjimurski kanoneri
Hvaljen budi Jezuä i majka M arija!
Zalostna nam bila vuzmena nedelja,
Ako si premislira tu naäe iivljenje,
Kakvo smo imeli mi ovdi veselje?

Nil kruha, nit vode ovdi nesmo meli,
A taljana pak smo za to dobro zbili, 
Medjimurski deéki, ki smo kánonén,
Od svih oficérov éasti smo dobiii.

Liszják Mihály zvani, Vormeister gizdavi, 
Koji je tempéral, vu svem jako verni.
Za njim dojde Verban Ivan vitéz dobri,
Koj moju zapovéd vék pokorno zvräi.

Dojde vezda Gjurek, ki taljane plaäi,
Prvlje je sve splaäi, nego ätuka sproii.
Za tem dojde Kranjec Vormeist preätimani, 
Koji talijane dosta z svéta spravi.

On se joä veseli, gda je velka »hurra!« 
Neéemurno sree i trda natura—  
Francuzkog replana, koga je n&meril,
I sa tretjim äusom ga je doli strelil.



Л to su рак vidli ofcéri t&Jjani, 4
Mam su gori stali sedem jih replani. 4
MiSka meni v e li : »Deder ga ti plahm !
Ti pák Ivek Stuka samo fletno lad n i!«

MiSka mu da nuter ekrazit granatu,
»Ti рак Gjura pazi na moju komandu!«
Franc zakomendéra, Gjura sproii Stuka,
Sedem kilometrov gránát vu zrak рока.

Perot i maSinu replana potrli, I
1 tri oficéri l  njega dőli pali.
Tri maSin-gevere sobum jesu meli, |
Ali su dobili, svoje odsluSili.

Oficéri kunStni makar su i bili, b
Gda smo je imeli, ovak su nam rek li:
»Vi bi mort i vraga z zraka doli stepli,
Sedem kilometrov smo visoko b ili! j

Pak i tam Clovéka morete dobiti !«— 
étiri mladi deöki, ki smo skupa stali, ■
I ovo na spornen jesmo si spisali, I
Pak vu »Medjimurje« jesmo odposlali. |

Na bojnom polju: K r á n y e c z  F e r e n c z  
GeSüc-Vormeister iz Muracsányá, L is z já k  M i
h á ly  Temperir-Vormeister iz Alsódomborua,  ̂
V e r b á n  Iv an  kanoner iz Belicze, B ro s z  
G y ö rg y  kanoner iz Fityeháza. I

—5-----  í
U r e d n ik o v a  p o s t a .  • i

Opet smo preCitali nekoje, iz med nam poslanih Sti- í 
▼ah i popévkah, iz kojih se ovdi vu sledeéim spomenemo: \

1. ) Nekaj medjimurcom. (Dékányfalu. T. M.)|í
VaS élanak sroo vu deneSnjcm broju »Medjimurja« Stam- jj 
páti dali. Kaj ne je  bilo za sveobCe dobro prikladno, ono v 
amo izostavili, kaj pák smo Stampati dali, ono slobodno < 
podpiSete, ar s vaöem Clankom nikoga nebantujete. NaSup- < 
rőt ele pokazali, da se znate premiSljavati i da vám dobro < 
medjimurcov na arcú leZi. i

2. ) Pésma od starih regrutov. (H. V.) Так- j 
voga smo vre dosta Citali vu nafi h novin. Nekaj noveSega . 
nam izpiSite. Popévku neraremo nucati.

3. ) Pésma junaőka. (Szászkő.) Iz nekojih redih j
ae vidi, da bi i boljáu mogli pisád, как je  ova pfsrca. Ovu < 
neraremo hasnuvati. !

4. ) Bozek milostiven.. .  (Dráva-Szent-Iván Cs. <
J.) Bude se dala popraviti. <

5. ) Pésma tuina. (Dráva-Szent-Mihály. S. F.) S |
popravkami bude izlazila. '

6. ) Nejmo se zalostiti I (Kis-Szabadka. H. M.) I
S  popravkami bude izlazila. J

7. ) Izpunjeno prorocanstvo. (Tüske-Szent- <
György. Sz. Á.) Dobro bude za novine.

8. ) Pésem od vojnlkov. (Ótok. C. M.) S pop- . 
ravkami budemo vu novine deli.

9. ) Maloga junaka tuzno mislenje. (N—
P.. . . )  Ako Ы ai vafiu pesmu к kakvoj vi Zi zravnali, onda 
bi ju  mogli hasnuvati. Ali -vezda je  jeden red dugßi, drugi 
krajSi, рак ju zbog toga nemremo popraviti.

10. ) Pésem mladoga Junaka. (Tótszerdahely. 
В. R.) Bude se popraviti dala i Ta primorska zem- 
lja. • . (P. J.) Dobro se slaieju redi. Bude izlazila.

11. ) Sprlöavanje dobrih prijateljah. (Bezpod- 
piaa.) Nemremo ju vu novine deti, ar je  preslaba.

12. ) Medjimurski kánonért. (Na bojnom polju. 
Óetirim medjimurtkim kanonerom,) Dobro ste рёвти sloiili. 
Bude izlazila. Dobro ate cilali na replanc. Dika vaSa!

Od drugih nam poslanih pésmah budemo drugda 
glas dali. Svim skup pozdrav ! (M. J . )
-----  ' ......... ........ ..... . i
G ABO N A Á R A K /C IE N A 2 IT K A  j

^  M ÉT ER M Á ZSA  1 1 M E T ER C E N T  | К

B ú z a ......PSenica.............................32.—
Rozs í ! ! ! : : .  H r * . 2 4  —
Árpa . ............. JeCmen.............. 24 —
Zab . z o b ..................... 2 4 .—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 29.—
Fehér bab uj . . Grah beli........ 40 —
Sárga bab . . . .  Grah 2uti.........40.—
Vegyes bab . . . Grah zmeSen. . . 40.—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50.—
Lenmag........L e n .............................50 —
Tökmag.KoSCice............................ 100 —
Bükköny .Grahorka........................ 30.—

Csáktornya, 1916. május 28.___________ _

т Ш т Ш Ш  w er  Legújabb та*
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anoncul felvétetik
lózes B. bőrkereskedésében K^sAzsi a és a b a g d a d i

, Csáktornyán. j KÉPE. Ara 1-50 kor.

SZA LO N ,K I és KÖR- 
™ 1 NYÉKÉNEK HÁBORÚSl y i y o n l t ö K C f l W H É M l  TÉRKÉPE.......

felvétetik Ára 1-— kor.
Strausz Sándor Kapható:

ö n y v -és papirkereskedésében, könyvnyom- pischel FÜIÖD (StraUSZ Sándor) 
dájában Csáktornyán. . . . .  ~ A

k ö n y v k e re sk e d e se b e n  -  C sa k to n y a n
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Kihirdetem, hogy a

[ vadászati jog |
£  FeisŐpálfán 1916. évi ju n iu s hó 7-én d. e. 9 órakor $
£  Kisszabadkán n „ „ „ n á. u. 2 „ Ф
§t Drávaszentistvánon „ „ ,  * ,  d. u. 4 „ $
$  Dezsérlakán » n » » ö -án d. e. 8 „ m
$  Muralövőn ,  * * *  ̂ d. e. 10 „ Ф
£  Zalabenkon „ „ „  v ,, d. и. 2 „ $
§t Györgylakán „ » * » „ d. u. 4 „ #
£  nyilvános árverésen 1916. évi augusztus i-től 6 évre bérbe lesz adva. $
% Feltételek a körjegyzői irodában megtudhatók.
£  Kisszabadka, 1916. évi m ájus hő 21. $
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