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В  ^ ^ B

I  A k irá ly  h a lá la  I
K fe ? A hivatalos lap f. év november 22-iki szám a közli:

B | О császári és apostoli királyi Felsége Első Ferenc József H
B | 1916. évi november hó 21-én, este 9 órakor a schönbrunni kas- В
В  télyban, az Urban csendesen elszenderült. В
B v *  H

Az Urnák kifürkészhetetlen végzése szerint kialudt királyunk áldott élete. ^ ^ B
■ K  Nemzedékek ura, bölcsek tanácsadója, Magyarország ujjáalkotója távozott. ^ ^ B
■ Ш  Millkók imája, a szeretet ölelő karja meg nem tarthatta ő̂t; de a nemzet fájdalma hatalmas szárnyalással ^ ^ B
B B I  kíséri Urát.
В Ц  Államait újjászervezve, világtörténelmi müvet alkotott A gondviselés különös kegyelméből élete végén ^ B
H r a  müvének diadalát meglátta. ^ B
Н Ш  Nagyságának történeti ragyogásához nem kell idők múlása. A múlandóságból halhatatlan legnagyobbjaiuk ^ B
B S 3  közé közvetetlenü! lép át. ^ ^ B
B p  Uralkodói erényének tündöklését bámulta az egész világ, fejedelmi szívének melegségét alattvalói rajongó ^ B
K K  szeretette! viszonozták. ^ B

Beletekintve a viharos jövőbe, erőnk gyarapítása főgondja volt. Erős lélekkel kell viselnünk a veszteséget ^Bj|| 
■ M g  hogy ilyen királyhoz méltók legyünk. A nemzetnek a harctereken acéllá edzett leikét nem zúzza össze a csapás, ^ ^ B
Ш  de szívét megtépi királyi atyja elvesztésének kínja. ^ ^ B

Fejedelmi leikét oívan mélyen lehelte nemzetébe, hogy bennünk élve, hatni fog tovább. ^ B
(Н Я  Emléke szent !e*z és örök ! ^ B t

ИЖ Hivatalos leírás a király betegségéről és haláláról. ^ B

к Ш  ö  felsége, I. Ferenc József megbe- Mindamellett ő felsége, mint rendesen, tegyék ágyba. Ekkor öntudata már kéz- B g
Ш  tegedése körülbelül három héttel ezelőtt folytatta munkáját. dett zavarossá válni. KerzI háziorvos és
В  történt egész jelentéktelen huruttal, a Hétfőn este öntudata kissé meg Ortner tanár állandóan a betegágy mel B ^
■ B  mely még nyálkaváladékkal sem volt volt zavarva. Ő felsége korábban feküdt lett voltak. Az orvosok, bár az áilapo
■ B  összekötve. Csak november 8-ika felé mint máskor. A bronchusok még tot igen súlyosnak tekintették, azt a ^Bj|
M b I  állott be nagyobb természetű fájdalom mindig szabadok voltak, csak a magas nézetet vallották, hogy a gyógyulást
B  a jobb hashártya tájékán 1 2  én lépett №z kapcsolatban az uralkodó magas már nem is tudják előidézni, a beteg- Щ т
■  lel először fájdalom a jobb tüdőben, korával tűnt fel aggasztónak. ségnek két-három napig fartő lefolyása Щ
И в а  dp К-ЙГ71 háziorvos a ki ő felsését na- Kedden reggel ő felsége magas láz- várható. B tBi de KerzI ház orvo .8 ® :zal fe| Nagyon bágyadtnak érezte ö  felsége az ágyban nyugodtan vi- B̂
И И  ponta megvizsgálta nem tudott tudd-jmagát 9Zoká8áva| ellentétben egy selkedett, semmiféle hörgés, nehéz lé- B |  
H  Hurutot megaiiapna pamlagot tétetett asztalához. Reggel egy légzés, sem pedig fájdalomról tanús ■ $
IO |  ln-ikén aggasztó fordulat állott be, csésze teát és két szelet sonkát evett, kodó panaszhang nem volt hallbaló. ■ ■  
BSnB a mennyiben étvágytalanság és láz lé- Nyolc órakor egy csésze aludttejet ivotl, ö  felsége leánya, Mária Valéria ^ H j  
■ И  pett fel. Ö felsége igen bágyadtnak érezte de délben majdnem semmit. Estefelé főhercegnő és unokája, Windischgrálz И Ш
H Q  magát és a csütörtöki átmeneti javulás még eey tányér erőlevest és egy darab Erzsébet hercegnő ismételten az ágyhoz H j g
B H  után állapota pénteken és szombaton csirkehúst fogyasztott. lépett. Este hét órakor az orvosok a ■ ■
■  a hőmérséklet emelkedése és gyenge- Ő felsége gyengeség! érzése any- mélyen ;dvó felség fölé hajoltak. A mi» И  
H E  Ségi érzés fokozása által rosszabbodott, nyira fokozódott, hogy hat órakor kérte, kor 8 és 9 óra között az orvosok a



felség ágyáhox léptek, megdöbbenésükre osk fényes (elvonulása, 1 1  órakor már e- világeseményeknek e legiszonyatosabbja meg 
megállapították, hogy a katasztrófának rö- gyütt volt as uralkodó család valamennyi fogja tanítani a népeket arra, mit kell ten- 

. vid időn belül való bekövetkesésével kell tagja. Mikor valamennyien együtt voltak a nlök, hogy hasonló végzet ne érje többet az 
ssámolni. Seidl udvari plébános ő felségé- kastély fehér termében, a fösserlartásmeater emberiséget. A háború less a béke tanító
nők feladta az utolsó kenetet, az uralkodó- háromszoros koppantására megjelent a ki- mestere. Ellenségeinknek el fog múlni a 
ház és az udvartartás időközben odaérkezett rá lv s  a királyné. Az emelvényen lévő trón- kedvök attól, hogy megtámadásunkat célzó 
tagjainak jelenlétében szélihez léptek, akkor aztán megkezdődött a koalíciókat szervezzenek.

Schönbrunnban megjelent Károly Fe- királyi család tagjainak hódolása és a ki- Hogy miért küzdünk mi, az világos 
renc József trónörökös és Zita főhercegasz- rályi pár fogadta a gyászeset alkalmából a azért, hogy ellenségeink a lelketlenül felidé- 
szouy, Mária Valéria főhercegnő és Ferenc részvét nyilatkozatokat. A hódolás után a zeu vérontás hiábavalóságán okulva, soha 
Szalvátor főherceg családjával, továbbá Má- schöobrunni kápolnában udvari gyászmise többé békés kulturális tevékenységünk зга- 
ria Terézia főhercegasszony és MáriaAnun- volt, amelyre a királyi pár s az uralkodó bad kifejtésében ne háborgassanak! 
data föhercegasszony, Károly István főher- család valamennyi tagja lement a kastélyból.-------------- -----------------  -  _
cég és Izabella főbbre^a**zony családjával.; " TC IófiyAtfíinkhA/ n ivnanmbh/v»
Liechtenstein Erzsébet hercegnő, W.ndisch- *  , foffvverharC. ! MÓÜZet01ükÜt,Z O lvadóinkhoz,
grätz Erzsébet hercegnő, később Lipót Szál- A háboruokozla körülmények a papir
válor főherceg és Blanka föhercegasszony. Aki higgadt tárgyilagossággal tud bi- nyomdafesték stb. cikkek árát oly hallatlan 

Az uralkodóház és az udvartartás,tag- ráln  ̂ rég tisztában van azzal, hogy az an-jmódon (250— 400%-kal) felemelték, hogv 
jai mély fájdalommal és benső áhítattal áll- tÄol a támadó, mi pedig a védekező fél va* kétnyr Ivü í&punkat nem tudjuk továbbra a 
ták körül a haldokló uralkodó ,*!°Uas *  gyünk. Még javában tárgyallak a békéién- régi áron előállítani. Kénytelenek vagyunk 
gyát Amália főhercegnő *' burg- lj I tariá& lehetőségének módozatairól, amikor —  olvasóink belátására számítva —  а ко- I
grófnő az uralkodó lábánál térdelt. Anglia sietett megértetni szövetségeseivel, vetkező, nagyon mérsékelt és az általános

Csendesen, minden halálküzdelem nel- hogy flottája segítségét rendelkezésökre bo- nyersanyag drágasággal arányban sem álló 
kül hunyt el a király. csátja. Ez jeladás volt a világháború meg- áremelkedéshez nyúlni:

Este kilenc órakor mind a két orvos jutására, a franciáknak és oroszoknak szóló 1Q|„ . . u . . ,
megállapította, hogy a szív, a mely annyi Syrge(^3j hogy ránk törjenek. Ez tény, mely 1 ® ‘
vihart érzett és a melyben annyi szeredre qr^ re megdönthetetlen és semmiféle angol e lő fize té si á rak .
és annyi szenvedésre volt hely, megszűnt ferdüég álla| meg nem váit0ztatható. Bár-iecész évre K 19
dobogni. A halottas szobában csendes zoko- minl hamisítsák is meg ezt a tényállást,1 * ................................. K
gás hallatszott. Az uralkodó halálána" anui mggge je3Z lehetséges a világgal elhitetni, *
áhftatos imát mondtak hogy az utolsó pillanatig nem lettünk volna ne£Yed évre * 3 —

A  te m e té s .  készek a háborús bonyodalmakat békés u-j Egyes szám ára 191ö dec. 1 -től 3 0  fül.

A boldogult király temetése a spanyol Aki ebben kételkedik, az nem ismeri a lie ^ " ^ ' 5 ' í  
cenmoma szerint csütörtökön, november történelmet .Nem tud Eduárd király fondor- ikozva kériük я/ előfizetési dfiak felemeli 
30-én lesz. A menet a Hofburgbél az ad- latair61. Anűak nincs fogalma Rovarénak! síivé"
vari vár belső és külső udvarterén a nagy a cárnál tett látogatása eredményéről. Ép- ralu tudomásul vételét és az előfizetési dí- 
körúton és Rotenturm strassen végig a Szent pen C8ak megrohanásunk órája nem volt .aknak e3zerint уа|л beküldését 
István templomig vonul. A holttestet a tem- m£g megállapítva Leálcázva már a háború
plombán a bécsi hercegérsek beszenteli s ejgő napján voltak a rendezők, mert még A  „M uraköz“ kiadóhivatala.
azután a kapucinusok templomának kriptá- egyetlen német katona sem tette volt lábát -^ -===----- ----------------~------- — 1 ,|"
jában helyezik el. A temetésen hír szerint Belgium földjére, amikor már az angol ha- Szere te tad o m án yok at k é r а Had- 
a szövetséges fejedelmek s a semleges álla- j^had teljes gőzzel indult ° seg é lyező  H iv a ta l!
mok képviselői is megjelennek. Az elhunyt A közpoatj hatalmak becsületes szán- Á tvéte li különítm énye, IV. УАешк 
király holttestét a Hotburgban ravatalozzák dékajnak yan azonkivül má meggyözö ы . о 38
Iе' «f.,» lem«'é8‘ m/ « ? 16l<5 két naP°n be- zonyfléka: háborús céljaik tisztasága. E llen ------------
bocsátják a közönséget. ségeink háborús céljait jellemzik kivánsá- K Ü L Ö N F É L É K .

A z  uj k irá ly .  gaik eszevesztett mértékteler.sége. Már 1915- -ír
ben felosztották maguk között a Boszporust ,

A gyász komorságából egy derűs fény- és a Dardanellákat. Már 1914-ben elkészült F o h á s z !
sugár boutakozik ki, mely kárpótol a vesz- az anneksziós térkép, mely minden francia is t en ü n k , m e n y e i  j ó  A tyánk
teségért s biztató reménységgel tölti el a iskolás gyermek kezébe került. A »jövő« m in in k
magyar nemzetet. Az uj király egyénisége Európának ez a térképe annak a »kultur- K érü n k  óh  j ó  A tyánk, h a l l g a s s  m e g  bennünk et
keres helyet a nemzet hőn dobogó szívében ós szabadságharc« nak az igazi fotográfiája. H a llga sd  m e g  k e g y e s e n  a  m i  k érésü nk et. 
s a nemzet szeretettel nyitja meg a szivét melyet a lelkiismeretlenség eresztett sza
a nemzet teljes rokonszenvét kiérdemelt uj badjara. ó h  h a l l g a s s  m e g  m in k e t b ítn ó s  s z o lg á id a t
uralkodónak Károly Ferenc József 29 hónapos S még ma sem állt be fordulat ellen- Tudjuk , h o g y  v é tk ez tü n k  jó  A tyánk  ellen ed , 
trónörökös múlttal huszonkilenc éves korá- ségeink szándékaiban. Még ma sem állnak f e l v e t t ü k  h í já b a  s o k sz o r  t e  s z e n t  n e v e d .
ban foglalja el Magyarország királyi tróuu- el a franciák Elzász Lotharingia követelésé- 4 íe amt bocsáS3 meg bününkel.
sát. Hitvese, Zita királyné kíséri a fiatal löt, míg a németek egy szóval sem emit- É rdem eink  s z e r in t  n e  b ü n t e s s  m e g  m ink et
uralkodót Európa legrégibb fejedelmi trónu- tették, hogy meg akarják tartani Belgiumot. Vedd l e  ró lunk  A tyánk  s u j t o i ó  k a rod a t
Sára, hogy Erzsébet királynéhoz hasonlóan Grey nem győzi eléggé sokszor ismételni E lég e ld  m e g  im m á r  a z  á d á z  ha rcok a t.
a magyar nemzet patrónusa, védőangyala azt a szemenszedett hazugságát, hogy a né- Védő k ü ld d  A tyánk  a K id r e
egyen. metek e« akarták rabolni Franciaország gyár o n t s  v i g a s z t  é s  b ék ét n em z e tek  sz iv é b e .

Az uj király néhai Oitó főhercegnek és matait, de még a leghevesebb vérü német im á d o t t  j ó  A tyánk  k ü ld j l e  s z e r e t e t e t
Mária Jozefa szá^z kir. hercegnőnek a fia s нет gondol arra, hogy viszonozva a fran* H tsák m á r  to v á b b  az  em b e r i  n em et.

Z T L L 7 T Í T lV? " e nöÜ' Ш&а Т '  C'áknak Ni met0r®zá« ÖSSZ, zúzására irányuló A te m in d a n n y ia n  ra g y á n k
bon hercegnőt, Róbert herceg és Mária An- vágyait, Franciaország megsemmisítésére K érü n k  óh  j ó  A tyánk, k ö n y ö rü l j  m ira jtunk .
tóma bragmzai hercegnő leányát. Házassá* áhítozzon. Ne o s to r o z z  to v á b b , b o c s á s d  m e g  bűnünket
gnkból 4 gyermekük született; köztük (Mó Amit az angolok akarnak, az nem ti AdJ népeidnek békét s üdvösséget!
Ferenc'József az uj trónörökös tok: az egész világ kényurai akarnak lenni. 0/,,„ harctér X c m c c z  K Arolj

Az uj király, aki mmt magyar király Е/. ellen a központi h .talniak katonái, sőt tárirász.
IV. Károly néven követi trónon a boldogult polgárai is harcolni fognak u(r' 6 lehelelü-í ------
királyi, szerdán fogadta a felséges királyné- feig. S ez a pokoli lerv a mi ellentáliásuu-, —  Kitüntetem. Őfelsége a kiraiy H°r’ 
v»' \ klrft,V  C3a**^ tagjainak hódolatát a kon m^g fog törni. Minden egyéb difleren-i váth József tart főhadnagyot katonai szolga 
achonbrunni kutélybin. Már délelőtt 10 ó- cia a háború után önmagától rendbe fog!lati érdemeinek elismeréséül a Signum Mu
rakor kezdődött az uralkodó család tagjai- jönni. Sőt még előbb rnag.t ■ háború is. A disszui  ̂ u

k--------  ----------- ____
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— Em éM 'ttenep. Erzsébet királyné 
halálozásának évfordulóját e hó 19 én is 
megülték a helybeli iskolák. A tanítóképző 
intézetben 19-én, d. e. 9, az áll. polg fiú 
iskolában 20-án déli 12 órakor tartották meg 
az ünnepélyt az énekkarok közreműködé
sével. A tanítóképző intézetben az ünnepi 
szónok Polesinszky Jenő IV. éves növendék 
volt, a polg. iskolában pedig az ünnepi be
szédet Végh József IV. oszt. tanuló mondta 
Szavaltak Schmidt Rezső IV. éves tanító! 
növendék s Brandt Árpád, Singer Gyula és* 
Ferencsina Rezső IV. oszt tanulók. Va
sárnap délelőt 11 órakor ünnepélyes i«-' 
tentisztelet volt a róm kath. templomban 
Erzsébet királyné emlékezetére. A szent misét 
Varga Wolfgang híttanár mondta.

— Halálozás. Vurgiich Gusztáv pápai 
prelátus prépost áldásos életének 71 ik 
és áldozópapságának 47-ik évében f. hó 20 
án Felsőőrsön elhunyt. A boldogult főpap 
29 évvel ezelőtt a préposti s ebben az év
ben a prelátusi méltóságot nyerte el. Vurg- 
lich Gusztáv a Veszprém püspökség terüle
tén nagy tekintélynek örvendett s községe 
és esperessége kulturális viszonyainak javí
tása körül nagy tevékenységet kitett ki A 
boldogult főpapot e hó 22-én délelőtt he
lyezték e! örök nyugalomra r. felsőöisi te
metőben. Nyugodjék békében!

— Kinevezés. Őfelsége а к rály, Voslar 
Nándor volt Csáktornyái tartalékkórházi pa
rancsnokot és ezredorvost kiváló katonaor- 
vosi szolgálatainak elismeréséül soronkívül 
törzsorvossá nevezte ki. Woslar törzsorvos 
jelenleg Laibachban teljesít szolgálatot.

— Gyászhír. Özv. Hochsinger Sándomé. 
ssül. Steiner úrasszony, f. hó 18-án éjjel, 
56 éves korában, szivszélhüdés következté
ben elhunyt. A boldogult özvegyasszony 
férje halála után négy gyermekével tovább 
folytatta a rámaradt terhes üzletet s ezért 
a küzdelmes életéért általános tiszteletet ér
demelt ki a város közönségében, mely az 
anya hirtelen elhunytából kifolyólag általá
nos részvéttel fordul a teljesen árván ma
radt gyermekek felé. Özv. Hochsinger Sán- 
dorné fiatalabb éveiben a Csáktornyái izr. 
nőegyletben is tevékeny szerepet játszott 
mint annak titkára. Nyugodjék békében!

— Hadi fogság. Poredos István honvéd 
hadapród, oki. tanító, a Csáktornyái tanító
képző intézet volt növendéke, levelet írt 
hozzátartozóinak, melyben tudomásukra hoz
za, hogy junius havában orosz hadifogságba 
esett. Jelenleg Berezovka községben tartóz
kodik.

— őfelsége a katonák karácoonyáórt.
A Hadsegélyező Hivatal és a Vöröskereszt 
együttes karácsonyi akciója egyre szélesebb 
arányokat ölt. 0  Felsége a király az idén 
is elsőnek jelentkezett a harctéri hősök ka
rácsonyi megajándékozására: magánpénztá
rából 10 000 koronát utalt ki az akcióra, 
amelyet egyébként is legmelegebb pártfogá
sáról biztosított.

— Egy hazafias színigazgató. Faragó 
Ödön, a kassai Nemzeti Színház lelkes igaz
gatója a színház december 2 iki előadásá
nak egész jövedelmét felajánlotta a Had- 
segélyző Hivatal és a Vöröskereszt együt
tes karácsonyi akciója javára. A hazafias 
példa remélhetőleg követőkre fog találni.

— Adományok. Zadravec János mik- 
savári lakos 20 К-t, Özv. Gáspárlin Jánosné, 
Loncsarics Ferenc és Dolár Ferenc a drá- 
vacsanyi körjegyzőség utján 18 К-t adomá-

nyostak a Vörös kereszt Csáktornyái fiók
egylete javára, mely adományokért ez utón 
is köszönetét fejezi ki az elnökség.

— Al ü ijá r te . Télapó ez egyezer el* 
játszotta kisded játékát Nagy hűhóval állí
tott be, de csakhamar visszavonult. Egy kis 
eső és meleg napsugár elég volt ahhoz, hogy 
a puha hó eltűnjék. 'Igaz, hogy piszkos sár 
van bőven a puha szűzi hó helyébe, de 
kárpótlás ennek fejében a jóleső tudat, hogy 
a mostani háborús világban méregdrága téli 
idő megint egy pár napra kitolódott.

— Az utazás szigorítása. A lapok hír
adása szerint január elsejétől kezdve az 
utazások rneg9zígóríttatnak. Állítólag utazni 
az ország bármely részére csakis katonai 
igazolvánnyal lesz lehetséges. így csak az 
utazhatik, akinek múlhatatlanul utaznia kel). 
Erre az intézkedésre bír szerint a mozdony 
és kocsihiány kényszeríti az illetékes köröket.

— Állandó mozi. A Rákóczi utcai ál
landó mozgó színházb an ma három előadás 
lesz a. következő műsorral: A halál jegyese 
(bűnügyi történet 3 felvonásban); A vőlegé
nyek iskolája (bohózat 3 felvonásban). Jön! 
A dolovai nábob lánya, Herczeg Ferenc szín
müve. Jön !

— Élelmi készletek bejelentése. Az
Orsz. Közéielm. Hivatal elnökének rendelete 
értelmében az Összes termelők, kereskedők, 
szövetkezetek s magánháztartást vezetők 
lisztből; bab, borsó, lencséből; zsírból, cukor
ból ез burgonyából lévő készleteiket decem
ber 5 ig az előírt bejelentési ivén bejelen
teni tartoznak nagyközségekben a közs. 
jegyzőknél, kisközségekben a körjegyzőnél. 
A bejelentésnek az a célja, hogy a készle
tek mennyisége kideríttessék s így a beje
lentés a bejelentés napján lévő egész kész
letre terjed ki. Aki készletét a kitűzött időre 
egyáltalán nem, vagy hamisan jelenti be; 
vagy készletéi eltitkolja, eirejti vagy a ha
tósági ellenőrzést meghiúsítja, két hónapig 
terjedhető elzárással és 600 K-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel sujtatik, készlete pedig el- 
koboztatik. A jegyzők pedig utasíttatnak, 
hogy a bejelentéseket azonnal átvizsgálják 
s ha azok valósága tekintetében aggályuk 
lenne, azt a bejelentővel közöljék, a beje
lentés kiigazítására szólítsák fel, esetleg a 
készletet állapítsák meg.

— A postahivatalok fokozott munkája. 
A posta- és távírda vezérigazgatója körren
deletben meghagyja az igazgatóságoknak, 
hogy munkaerejük teljes megfeszítésével 
gondoskodjanak a közönség postai igényei
nek kielégítéséről. Ebből kifolyólag köteles
ségévé tétetik különösen a korlátolt postai 
szolgálatot teljesítő postahivataloknak, hogy 
a posták anyagát különösen a hírlapokat, 
melyeknek kézbesítése csak késedelemmel 
esetleg másnap történhetik meg, a hivatal
ban jelentkező felelnek a hivatalos órákon 
kívül, még este 8 órán lul is a legnagyobb 
előzékenységgel szolgáltassák ki.

— Az árdrágítás büntetése. Az ár
drágítás s az élelmiszerek egyéb visszaélé
sének büntetésére szigorú rendeletet bocsá
tót ki a magyar kormány. A rendelet ér
telmében az áru elkobzásán fölül két hó
napig terjedhető elzárással 9 600 K-ig ter
jedő pénzbüntetéssel büntetendő, aki élelmi
cikket maximált áron fölül forgalomba hoz, 
aki nyerészkedés céljából élelmi cikket be
szerez engedély nélkül; vagy saját házi és 

I gazdasági vagy üzemi szükségletét arányta- 
I lanül meghaladó mennyiségben beszerez, a

forgalomból visssatart Ép úgy büntetendő 
az is, aki számításból másokat visszatart, 
hogy cikkeit vásáron áruba bocaása; aki as 
eladótól a piacra érkezés előtt az árut meg
veszi; aki a vásár megkezdése előtt elad 
vagy vesz; aki hogy az árut másokkal szem
ben magának biztosítsa, a portékáért maga
sabb árt kínál. Megbüntetendő az is, aki a 
kihágás elkövetésére másokat rábír, vagy as 
elkövetést előmozdítja. A rendelet egyidejű
leg a hatóságokat szigorú ellenőrzésre uta
sítja, a közönséget pedig a maga érdekében 
kéri, hogy a hatóságokat nehéz munkájuk- 
Ьяп támogassák.

— Szigorú rendelet t  dohányárusitás-
ról. A pénzügyminiszter rendeletet boctálett 
ki a dohányárusitásról és főleg a dohány- 
cikkek tilos árdrágításáéi. A rendelet kimon
dja, hogy vendéglőkben, kávéházakban korea
inak ban ezentúl semmiféle dohánygyártmányt 
nem szabad árusítani. Ezekből a helyiséges
ből az engedélyek azonnal eltávolitandók. 
Aki e tilalom ellen vét, egy havi elzárással 
büntethető. Egyletekben, kaszinókban, tár
saskörökben, katonai kantinokbbn az enge
délyek tovább is fenmaradnak. Olyan fűsze
rek és szatócsok, akik nem kizárólag do
hányárusítással foglalkoznak, a doháoyl. ány 
ideje alatt nem kephalnak árut. A pénzügy
igazgatóságok uj dohány-kisárusitási enge
délyt nem adhatnak ki, az időközben meg
üresedő kis trafikok közül pedig csak azo
kat tölthetik be, amelyek a szomszédom kis 
trafikból legalább kétszázötven méter távol
ságra vannak. Végül szabályozza a rendelet 
azt a mennyiséget, amelyet a különböző tra
fikok kaphatnak. Szigorúan tilos iizleteo 
kívül dohányt árusítani. Megfékezi a rende
let a dohánynagyárusok kicsinyben való üz
leteit. A nagyárusok az 1913 ik évi forgal
muk öt százalékát tarthatják csak vissza 
kicsinyben való árusításra.

— Cukrot csak Igazolvánnyal lehet szál
lítani. A hivatalos lap rendeletet közöl, mely 
szerint cukrot vasúton, hajón vagy gépko
csin Magyarország területén csak szállítási 
igazolvány mellett szabad szállítani. A szál
lítási igazolvány kiállítására jogosított első
fokú közigazgatási hatóságokat a szükséges 
hivatalos űrlapokkal a Cukorközpont fogja 
ellátni. A feladási hely törvényhatóságoknak 
területén kívül eső helyre szóló cukorkül
deményekre nézve a szállítási igazolványo
kat kizáróan maga a Cukorközpont állítja 
ki. Aki cukrot igazolvány nélkül szállíttat, 
kihágást követ el és készletét elkobozzák. 
A rendelet Horvát- Szlavonországra is ki
terjed és november 15-én lép életbe.

— Vas kótfilliresek. A hivatalos lap 
közli a pénzügyminiszter rendeletét a vas 
kélfilléresek ügyében. A rendelet szerint 
Ausztriában 5,600,000, Magyarországon pe
dig 2,400,000 К értékű vas kétfillérest fog
nak verni. Az uj vaspénz, mely valamivel 
kisebb a bronz kétfilléresnél, november 
10 én került forgalomba.

— Uj papírpénz. Az Osztrák-Magyar 
Banknál sürgősen dolgoznak az egykoronás 
bankjegyek kiadásán в valószínűleg kará
csonyra már forgalomba i9 hozzák az uj 
papír egykoronásokat. Egyidejűleg megkez
dik a kétkoronás bankjegyek bevonását s 
jobbat csinálnak, mint a régiek voltak A 
háború után pedig úgy a két-, mint az egy
koronás papírpénzt kivonják a forgalomból.
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été Kak da bi ga gospodin Bog 
rtjom za sve ono dobro, kaj je 
rode, a kakti Clovek za svoje

en vladar bii je on ! S célim 
ojem Cinom je pokazal, da mu 
ih narodov i sveobéi svétni mir. 
je njegvo dobro srce i njegva 

ije on kriv, nego su tomu okol-
je takaj izpuäil. nosti i naSi neprijatelji krivi Mi smo bili zbantuvani, nas

Novembra 20-ga su spazili doktori, da kralj zimicu ; áU neprijatelji podjarmiti öleli, kralj nas je moral braniti.
ima i da je slabeái postai. Ipák su mislili, da bude Njegova Dober naö stari kralj nas je ostavil. Vu prvih minutih
jaka natura preobladala beteÉtvo tak, kak skorom svako njegove smrti niti neznamo, kaj smo izgubili?
Ijelo, gda je jesenako, Mi protulétno vréme doälo. Vezda vre stari I)aS dober kralj pred tronuäom bo2jem

DrugaC se je pripetilo. Prestari kralj nije bil dosla jaki sloji i raéuna da, kak je on viadal nad svojimi narodi. S
к tomu, da bi preobladati mogel beteitvo, 2 1 -ga novembra cistom srcem more reéi Previönjemu :
odveCer ob 6. vuri se je vu po9telju legel, vu miru je oci „ ~ , , , s ,

4 . . . . , ; . ’ ......... Gospodine! Sve sam doli na zemlji ostavil mojim na-
st snul, zaspal 1 preminul. Pri smrtnoj postelji bil je nazo- , ... ж1 . .
. ' . , j .. . 4 Ä ’ . rodom, all njihovu ljubav i njihovo poötuvame sam si sobum
den l nasledmk kraljevsboga tronuSa Károly Ferenc Jóíef. , , . . . r *

Vumrl je kralj na veliku talost i tuga veliku svih nje- d°neSe' VU ViS'nu!
govih podanikov. Bez kakve boli izpustil je svoju duSu; zas- Bog mu da> mirni PoCinek a duSi mu vekiveeni ra) !

Pripravlanje к sprevodu.

Testamente v srédo su prék dali koga i saskoga kralja, takodjer i bul- mrtvo télo i onda budo vu kriptu slo
Károly kralja, koj ga je pregledal, ali je garskoga kralja. V tork pustiju к mrt tili. SveCanost dr Pifll kardinal, herceg
pokojni kralj sprevoda si odredil. Pokeh vomu lélo i naroda. nadbiäkup s velikom paradom bude

dob pak od toga n,kaj ne stoji vu teS Pokojni vladar joS vu schönbrunns- vodl1
tamentu, Károly kralj najvekäo paradu kirn kaätelju pocivá vu oni sobi i na Dvorski Cinovniki dan i noC su skup, 
je odredil. oni postelji na kojoj je svoju plemenitu da sve odrediju, kak budo mrtvo lélo iz

Mrtvo lélo vpondeljek vnoCi ob je- duSu spuslil. Vu sobi podjednoma boga Schönbrunna va Hotburg spravili, po
denajsti vuri spraviju iz Schönbrunnskog» moliju sveCeniki. Steri vulicah bude iSel sprevod i kak bu-

kaStelja vu H tfburg Sprevod v Cetvrtak Smrtna postelja vu kaäteljski cirk- do Pri kaPucini mrtvo télo kre Erzsébet 
bude Vilmos nemSki cesar v srédo vu vi bude postavlena. Kad budejo mrtvo kralJ ce slotili.
BeC dojde. RaCunaju nadalje da dojde lélo vu kraljevsko kriptu, koja je vu Predi kak budo mrtvo lélo vu Hot-
bajerski kralj, svi bajerski hercegi, naj kapucinski cirkvi, spravili, to se joä bürg spravili, doktori baltamirali ga bű

mre pak pokojnoga kralja zet Lipót ba toCno nezna. Brsfas v Cetrtek, tojest do. Po stari navadi, zemeju vun srce i
jerski herceg. Cekaju vu BtC würtenbers- ov mescc 30 gr. budo posvelili zadnjiC jeden sreberni kelih ga deneju.
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Vu proslim tijednu su rumunji izgubili 7110 zarobljenikov, 12 Stukov 
i 23 masinastih puskah. - Yu novembru od 1-ga do 18-ga su rumupji 
izgubili: 189 oficirov, 19*338 vojnikov, zarobljenih, 26 stukov, 17 kola 
punih s munícióm i 72 masinastih1 puskah na erdéljskoj granici. - NaSi 

nekoji seregi su vre do 100 kilometrov daleko vu Rumunjskoj.

Hall stojimo na bojnom polja?
(M . J .)  Proáli tijeden je takaj s har- 

cuvaujem proli neprijatelju Calarnomu ru 
munju preáel. Ovo nas vezda skorom jedino 
zanima, ar néma vu Magjarskoj dráavi, niti 
pri jednim nádim savéznikom takvoga, koj 
□ebi s odurnostjom mislil na vkanljivca 
ramunja, kojega smo vnogo lelah branili, a 
hvalja rau je bila, da nas je kakti JudaS 
Kristuäa izdal. Kak je JudaSa dostigla Bofcja 
kaätiga, tak je i rumunja.

Rumunjska trepeCe, rumunjski kralj i 
njegvi minislri drhóeju od straha, ar naöe, 
buigarske, nemSke i turCinske Cete stiska- 
vaju rumunjsku vojsku vu svih krajih.

Rumunj je svigdi bit bil vu proslim 
tijednu. Samo nekoliko dnevov hoóemo pre- 
brojiti, gdé je rumunj bója izgubi». Novem
bra 14 ga je na erdéljskoj granici 1600 voj 
nikov, 15 ga 1800 vojnikov, 16 ga 1200 voj 
nikov, 17-ga 2150 vojnikov izgubil na on 
kraj Erdélja, koji su kakti zarobljeniki vu 
naáe sufcanstvo opali Vu gori pomenutih i 
vu drugih dnevth vu proslim tijednu su 
rumunji svegaskupa izgubili: 41 oficirov, 
7110 prostih vojnkov, 12 átukov, 23 masi
nastih puSkah i vnogo drugog oruíja, kaj 
smo mi i naSi savezniki od njih odzeli. 
Mrtvih i plezéranov Je joá vide, pri Karpat- 
skih planinah vu Rumunjskoj na on kraj 
Erdéija, kam su ne zdavnja vdrli, da robiju 
i mirne stanovnike pokoljeju. Vezda jim naSe 
Cete sve moraju vu Rumunjskoj nazaj po- 
vrnuti, kaj su oni pri nas vu Frdélju vCinili.

Kak jih je frisko Bo2ja kaStiga dostigla?
То nam dokazuju osobito sledeCi broji, 

íz kojih se zezna, kaj su rumunji od 1 ga 
novembra do 18 ga zarobljenikov izgubili. 
S tremi dnevi vide, как pol mesecov su 
naSi i savezniki Seregi polovili: 189 oficirov, 
19338 vojnikov, odzeli 26 Stukov, 17 mu- 
nicijska kola i 72 masinastih puSkah na 
Erdéljskoj gran:ci. Kaj su drugdi i kuliko 
mrtvih, pák oranjenih izgubili? to se joS 
nezna.

Novembra 18-ga su rumunji iztirani 
bili iz OrSove, koj magjarski varas na gra
nici, poljeg Dunává su vu rukah imeli.

Novembra 19 ga su nemSki Seregi pre- 
drli rumunjsku frontu pri Targu Jiu zvanom 
mestu i od one 2elje2niCke pruge dospeli,, 
koja iz Verciorovo do Kraiovo pelja. NhSí i 
nemSki Seregi su vre do 50, vu nekojih 
stranih pák vre 100 kilometrov daleko vu 
Rumunjskoj. Svi naSi neprijatelji su se prés- 
trasili, da tak hitroma idu naSi i saveznicki 
Seregi naprej vu Rumunjskoj, ar znaju, da 
ako budemo s Rumunjskom gotovi, onda 
budemo naSe i savezniCke Serege drugdi 
proti rusu. taljanu hasnuvati mogli.

NaSi i nemSki replani su sreCno voju-

vali vu zraku v proSlim mesecu, Vezda je 
vojniCko zapovedniCtvo izkaz na znanje dato, 
kuliko je replanov izgubljenih vu mesecu 
oktobru? Mi i nemei izgubili smo 17 rep
lanov, kője su naSi neprijatelji pogodili. NaSi 
neprijatelji (trancuzi, englezi, rusi, taljani i 
rumunji) izgubili su vu meseca oktobru 104 
replanov, kője smo mi postreljali. Lépa i 
velika razlika je med brojom 17 i med bro- 
jom 104!

Od ruskoga robslva oslobodjena Poljska 
se je genula. Vojniki se samovoljno javiju 
iz Poljske. da za slobodu svoje podjarmljene 
domovine harcuju proti rusu. Po priliki se- 
demstojezer poljakov bude se nabralo, koji 
budu vojuvali s nami za konaöno oslobo 
djenje Poljske iz ruskog jarma

Vu Dobrud2i je ruska i rumunjska voj- 
ska novoga nadzapovednika dobila i to vu 
osobi Sacharov zvanog ruskog generate. Ru- 
ski i rumunjski Seregi bi radi vezda iztirali 
buigarske, nemSke i turske Serege, koji su 
rumuuje zbili i skorom célú Dobrud2u os- 
vojili. Vezda se joS neCeju butgarski, nemSki 
i turéinski Seregi S niim vu boj pustiti, nego 
Cekaju, dók bu po Duuavu led plival, ar 
onda bi rumunjom i rusom zlo moglo iti. 
Vezda si moreju ovi íiveZ prek Dunává 
prevoziti, ali ako bu se zmrzavalo, pák ve- 
like table leda plivalo po Dunavu. onda si 
nebudu mogli ruski i rumunjski Seregi hranu 
dovaíati prek Dunává. NaSe dunavske voj 
nicke ladje (monitor) velike kvare zrokuju 
rumunjom. Rumunjske ladje svaki den os 
vojiju naSi monitori, kője su puné s petró
leumom i s pSenicom.

Vu Ruskoj nisu bile znamenile bitke 
v proSlim tijednu. Pri Narajovski, pri Skro 
bovam i pri Rigi su probali ruski Seregi, 
da kakov napredak dostigneju, ali nemSke 
Cete su jih svigdi pretirali.

Na taljanskim frontu su takaj mirni 
bili neprijatelji. Novembra 14 ga i 15 ga su 
naSi napali na talijane i nekoliko jarkov od 
njih odzeli i vise sto vojnikov polovili.

Vu Francuzkoj se dríiju nemei. Fran- 
cuzki i englezki Seregi oStro navaljivaju na 
nemce, ali bez kakvoga velikoga haska. Ako 
i gdé, gdé i pretisneju nemce iz kojega jarka. 
iz toga maloga napredka imaju, ar nemec 
ima kaj izgubiti iz Francuzke, im si je dosta 
osvojil iz tog orsaga. Vnogo letah bi nucal 
Irancuz к tomu. da bi nemSke Serege izti- 
rati mogel iz Francuzke.

A kaj bu s mirom? — pita svaki naS 
Citatelj. Как se vidi, predi nebude mir, dók 
budu englezi, pák francuzi kaj za jesti imali, 
pák dók bude jeden neprüatelj na drugoga 
tak mrzil, как ve mrzi. Mr2nji nebud* fri- 
Sko konca, ar Clovek ostane Clovek. AI5 da 
vre niti bogati englez néma tuliko za jest», 
kaj je pred táborom imel, tomu je znamenje,

■

da se vu Englezkoj s kuruznom meljom 
mora pSeniéna melja za kruh mésiti. Mesa, 
niti cukora vre niti oni némája, tak как mi. 
Ako bu jim joS gorSe idlo, onda buda si 
premislili, рак na mir niislili. Da jim nebu 
jako dobro isio, od tóga buda ее nemei 
skrbeli, koji jim trgoveCke ladje prevrtav&jq, 
na kojem se vu Englezku 2ive2 prevaia is 
Amerike i iz drugih stranih zemlje, ar Eug- 
Iezka neima toliko polja, da bi se is doma 
braniti mogla.

NaSih neprij&leljev bude po malem mé
nje na bojnom polju, polja jim se nebudu 
mogla obdelavati, kruha si od nikud nebudu 
mogli dova2ati, gladuvali budu, p&k onda 
budu se pouizili. Onda bude mir; predi 
nebude.

I. Ferenc Jozefa íivot.
Sto i jedenput su se oglasili Stuki 1830- 

ga leta augustuSa 18 ga predpoldan i dali 
su na glas, da se je narodii Ferenc József 
nadherceg, Ferenc kralja najdrakSi vnukec.

Prvic vu o gn ju . Ferenc József sve 
skupa óetiriput bit je vu boju. Dvaput vu 
Taiijanskim, dvaput pák prinas. 1848 ga 
pri Santa Luciji bil je prviö vu ognju. Ap- 
rila 29 ga je iSel к Radeczkyju vu Veronu. 
Kad je stari vodja spazil mladoga nadher- 
cega, jako se jé prestraSil i stemi reCmi ga 
je prijel:

— Nadherceg, kaj hoCete vi ovdi? Puno 
vu teíeSim polo2aju budem, ako vi ovdi 
budete. Ako vas nesreCa postigue, ja  budem 
za célú stvar odgovoren. Ako njih talijani 
zarobiju, sve zgubimo, kaj smo do vezda 
preskrbeli.

Ferenc József mirno je odgovoril:
— Gospon general, morebiti da né su 

dobro napravili, kad su meue sém poslali, 
ali ako sem veC jedenput ovdi, onda mi 
poétenje nedopusti, da odmah odidem. Ge
neral na öve réCi suznatami oCima ga je 
prijel za ruku.

Za nekoji dán s ASpre generálom i Al
brecht nadhercegom pri Santa Luciji vu prvi 
liniji je stal i kuglje su okolo njega brnele 
i Radcczky jako je veset bil, da su nad- 
hercega juniuöa 8 ga nazat dimo pozvali.

1848 ga leta decembra 2-ga V Ferdi
nand cesar i kralj zahvalil se je na koruni 
i Ferenc József je nastal vladar.

Как se je to pripetilo, to dojduCih no- 
vinah budemo spisali.

Kralj i p o st . Vu Schönbrunnskim 
kaStelju se je pripetilo, 1834 ga leta aug. 
18 ga. Mali Ferenc József na vrtu se je ig- 
ral, kad je spazil jednoga posta, koj je sím 
— tam hodil pred jednim pavillonom.

Malo déte popita Ferenc kra lja :



—  Kané, dedek, ov «oldat je vélik! ei- —  Ferenc József kralj —  odgovoril —  Go3pon brigádéról —  $epeée od
romák? éinovnik. |etraha baka.

—  Как saafl ti to? —  Heh! aveti Bog! kaj som napravil, —  Tiho budi te, véli oátio brigadéroö
—  Jerbo övéi no tfrazi mora béli prestraü se máz i atém, как da bi ga sto Da drogda poanati badete kralja, как to
Kralj se je na smejal i sei je napré poparil bil, tak je iflel nazat dimo. avaki dober aoldat mora poanati, sam kralj

penese kője je malomu nadhercega dal, da Budem  se  s  m inistrom  spom inal. vám je postal avoju sliku, i to taki deset 
naj nagradi soldata. Déte je a velikim ve- Vu Gödöllő je atanuval kralj i kad se je da ga joö bolje budite poznali.
aeljom bejáalo proti soldata. tíoldat odmah jedenput vn vrtu Spanciral, hitro pred jim Zatem pák deaet novih desetaé porine
je prezentéral, ali penese néje été! seti, niti postaue jeden muZ i poniznoga proai: baki vu ruke.
pák nikaj odgovoriti. —  ifilostiven kralj, dók lám sem né —  Navék poöteno z versa vaj te slutbu

Mali nadherceg nazat je odbejgal к pogorel, dobro mi je bilo, ali sad как mi —  hátra arc, marrsch!
svojemo dedoku, kojemu ae je pretutil, da je hi£a zgoréía i peneze némám da bi ai -------------
aoldat neée penese. drugo napravil, neznam kai budem. Ako bi g  B o g o m  P ilz e n !

—  Kaj bi naj étel, drago déte, ali koj mi milostiven kralj dali iz njihove Sume b
aoldat na straíi stoji, on neame nikaj zeti, drévo, vnogo bi mi slém pomogli. Na raztanku mojega Zivota soldaékoga
niti рак a nikiin ae spominati. Idi nazat i —  Hja, duőica, véli kralj, jabi jako rád v Prizen varoáu, leéeju mi miaeli sim-tam, 
denimo vu patrontaéku, za to ae ti nebude vám pomogel, ali to oejde tak zlehka. Ako как fliéica, koja iéée svoje mlade, zletaveod 
srdil. iz öve Sume drévo vám hoéem dati, predi grma do grma, da na ovo drévo, da na ono

Ali mali Francek nője mogel doseéti se moram a ministrom spominati i ako on milo pifci i plaőe, dók nenajde evője dro- 
do patrontaSke. Na to ga je sam kralj sdi- nebude proti tomu, sdrage volje vám pomo- bne ftiéice, kője su njoj к srcu priraééene. 
gél gori i mali nadharceg s veseljom je rent. Neg tak mielim, ako par rééi budem Dugó je morala sedeti na svojoj gnjezdici 
porinul peneze vu patrontaöku. zavas govoril, budete dobili. Jóé on dan je dók je zvalila svoje ms le, sto i stoput do-

Jeden poAtarski kuőiA. Vu Fóth Lónjai minister dobi! pismo od kralja i na nesla jim érveke, napestuvala nje, как dobra 
obéini atari Keresztes bácsi je bil poétarski to je muZ tuliko dréva dobil, da si je lehko majka svoje dete, dok je s teZkim trudom 
kuéifl. Ako je kralj na vadasiju idei vno- tri hiZe napravil. doSla do toga, da je na svoje krila puati
giput se je zidel s njim. Keresztesi как je Ku£iA koj marhu muci. Jedenput naj leéeju po Sirokim svétu po svojoj
mogel poéel je trobentati, da эе mu kralj vidi kralj na putu, da jeden nemilostiven volji i od te dobi vévé se moraju same zdr-
za vremena vugne. kuéiS jaku tuée konje. Kralj je к jemu atn- Zavoti. Niti sejaju, niti Zjeju pak itak dojdu

Jedenput je kralj na konju bil, kad se pil i oStro ga zapital: do potrebne hrane, rali zakaj? samo zato,
je ziSel s Keresztes bacsijom. Slari je iSel —  Neznate, da je strogo zabrajeno jer je ober njih najveksi Gospodar, skrbitelj
как veter, ali odmah je postal, kad mu je marhu muéiti? céloga svéta : gospodin Bog.
kralj rekel. Kralj je к jemo stupil i popi- Srditi kuéié vu kapenjeg se je zamotal О BoZe moj, i ja iSéem svoju gnjezdicu, 
tál ga: i serdiío j* odgovoril kralju, koga néje póznál: iSéem svoje piceke, lécem gore, iééern polje,

—  No, kaj je to Keresztes bácsi, kaj —  Kaj vas je briga, svojemi konji to loge, zelene öume, naá mali ^otok, Trnavu; 
vi niti kralju se neéete nigdar vugnoti? délam, kaj hoéem. to mi niééi nemre za- iSéem moje dobre prijatelje, poznance, zgle-

—  Né, molim lépő odgovori Keresztes, povedati. dam se sim, zgledam se tarn, gdé ste mi,
Ja mielim, da oni kakti kralj dobro znaju, Kraij je na to nikaj né odgovoril neg vi? koje sam jezero i jezero put iskal i po- 
da poéta Sűríti se mora. S bogom, silnoga se je nazat sei vu kuéiju i odpelal se. hodil, zakaj nedojdete pred me? Ali zaba- 
puta imam. Ali policaj koj je to videl, odmah je dav iáéeju moje oöi gnjezdu, nega je. Té-

Kad mu je kralj peneze étel dati, od- pograbil koéiéa i sobom ga tiral na redarst- lovne óéi nerareju dojti do onoga, kaj bi
tiral je, как veter. vo. Po putu je pita! policaja skim se je tak najrajöi vidle, zato poölem duöu svoju do

Potlam je to kralj na vadagiji svoji grobjanski spominal. Policaj mu je povedal. gnjezde, naj se malo preSeée med mojimi
druZtvi to povédal i to je rekel: —  Huj, da bi ja bil to znal, prestra- dragimi i naj mi donese od onud mali glas,

—  Od toga slaroga kaé őa puno se öil se kuéié. Na redarstvi jako su ga ötro- как je kaj moja gnjezda, kaj delaju moji
moéi vuéiti fali, da bude znal drugda marhu poétuvati. prijatelji, s jeduom reéjom, как stoji moj

Kralj i sprevod. 1883. iebruara 14 Strajk vu Becu. 1869 ga leta pripe- cvetuéi vrt lépe naée domovine, moje lépő 
ga kralj ziöel se je sprevodom. Jednoga tilo se, da se kralj s Albrecht nadhercegom Medjimurje? Doleti duéa nazaj i gene mi 
prostoga soldata su pokapali. Kralj je od- po jedni beéki vulici vozil Na jednim vog* эгсе na sledeée rééi:
mah zastavil kuéiju, gori se je slal i zdigel lu puno ljudstva je stalo i kad je kralj О ti lépő Medjimurje! zakaj si tak
je ruku kapi i tak dugo je salutéral, dok- popital, kaj hoée ov narod, povedali su mo, dalko?
lám su né mimo njega odiöli. da su to zidari, koji strajkaju svrho toga, Gdé nam stoput lepöe sija isto sunce

Так je dal kralj poétenje svojemu voj- jerbo jim neéeju plaéu poveköati. Zarko.
n'*° Kralj je odmah к sebi dal pozvati mi- Gdé nam fliéica po zraku kam lepöe

Nepouzdajuci muz. Poleg Merana nistra i to mu je rekel: spévaju, ar su v löpim Medjimurju, to i

%  K “L 8Ui u ^ S ä L ' t  k; a,j’ b d  iijed- -  To hocem i zahtévan,, da niti te- ««J«- .ne hiZiCke Cuje velikoga knéa. áaki nebu(lo giadni iS|j 8pal Vu farnoj cirkvi Pilzen varoéa, na glav-

Л - ä  ä 'щ  t Ä T .n S r J S S :  Ä S Ä t :
1 - PKrPava°nam je vcrkla. Najmenje sto jjj v“d*®ij‘ с*'° J ™ “ ”  ”  GddJ " "  J5 M U duína 'kf* i f o k i Ä  natav?4T'pte£

dal sto lorinlov, da si drugo kravu kupite. *ln ’ pl^d maeazlDÍ»m Pak ieden baka sg deg anyáni mér, 9ZÜ|té| e világra?
Ma2 je как neveruvau Tamaä gledal spu Vm' аРаг|* kralja yu vadaski Neavvenkettes áevueolvó számára,

na kralj». od kojega na opravu gleduC néje °:^aVI’ pograbl1 )e pnSku 1 zakr|Cal ie nad Negyvenketteg ágyUg0|yö eltalál, 
misülI dobiti tuliko penez J,m _  Azl 9em mondom, voltál-e édes anyám?«

» » » * « *  «d Lb.«. obr^

« , di, 7 bf kT . " ' kakov c" nl » Г » Ä  X
f r  mS4er ní ,m IĈC . îm j su kaä' Krau со о к 1 • д. ■ * . soldaékoga Zivota —  na taljanski front,
telis dóéi., tarn se je jeden éioovnik jako Kra,J se Iе obmul . odjahal je. , kak se preäeCem med mladimi ju-
g tboku poklon'I kralju. Drugi dan su baku na raport zvali. naki, koji plaéeju za svojom majkom i dra-

T~ ”*a^*e ovomu Cloveku sto forintov, —  Vi ste vcera —  véli brigadéroö —  gom, najdem poleöéicu med njimi, ar znaro, 
vel. krali. s puöfeum kralja nazat stirali. Da se to vi- da nebum sam, idu s menőm i deca. A

Muí je za dvé minute dobil peneze. ée nebude pripetilo, odmah vas za kaprola joö bolje mi pomiri srce, da se zglednem
Potlam muz pop.ta Cinovnika, 3to je postavim, da nebudete morali viöe na stra- na drugi öereg infanteristov, gdé stojijo v

* VÄ M * l2‘ jednim drugim redu mladi regrub, na

Csáktornya, 1916. 26 ga no vem bra.__________________ »MEDJIMURJE« ____________________________ broj. 48



Csáktornya, Ш 6 . 26-ga novembra. »MEDJIMURJE« broj. 48.

atari pataj. О Bote, Bote, kakié viteae je 
dotiral tabor у Pilsen varod! sami starti, 
48—60 löt atari ljudi, s dugimi, sörimi mue- 
taCi. Morti jih je do dvöato, ali neznam, je 
li bi mogel uajti med njimi deset, za kője 
bi mogel Clovek ré ti: no z ovih bu nekaj! 
P o d íz d o , pokorno stojiju jen kre drugoga, 
magjari, nemei, buhneci i medjimurci. Jedno 
tri si podjedno nacukavaju s lövöm rukom 
hlaCe, siromaki, mislili su, da badn fasuvali 
hiaCjaka, a kaj bi, svaki si mora sam poia- 
kati, ili kupiti falaéek Spagovine, da si zve2e 
Síroké, pokrpane hlaCe. Prvi den как sn tu, 
i najemput je pelaju na ekserzirplatz. DoSli 
su dimo z mudtre. I morti je od straha po- 
Cila Spagovina, da su prvió Culi oster glas 
gospona s traZmeStra : »Habt acht!« К tomu 
su njihova vuha isce ne privCena, zato je 
poCil gomb, ili vu2itiec na hlaCaj.

A meni v ovim hipu znikne iz srea 
sva 2alost, prestaneju le2ke miseli i sme- 
juC se obrnem к njim i zdehnem: »Aha, 
ste tu ! Так, tak. Ja sam pretrpel svoje, 
trpite malo ve i v i!«  — S pitavam jedno* 
ga i drugoga, odkud je i как spaziju na 
meni marSkepenjek, svaki se stegne, i po 
vej za svoje mesto. ISCem, spitavam tak 
dugo, dok dojdem do takovih, koji mi na 
öve réti: »Hát maga hová való, Bác3i?« po 
naSim vugodnim medjimurskim jeziku od* 
govoriju:. »Prosim, ja neznam magjarski, 
ja sam z Medjimurja.« — Odmah segnem 
S njim v ruku i dodenem: »Zdravo Prija 
telj, i ja sam medjimurec!« — Tri su z 
Strigove (jen mi je i falat mesa ponudil, 
kaj sam mu kupicu vode donesel), dva z 
Bélice a jeden zmoje slavne fare, Straho* 
nince. Niti pet minut se nespominamo i veC 
je gotovo prijateljstvo med nami. — Ali 
2alost, как dugo? Samo denes veCer do pol 
osme vure. A onda, s Bogom Pilsen, idemo 
dalje, na bojno polje, med gránáté i Srap- 
nele, gde zabadav ponujaju smrt.

Za Cas dojde po nas naáa glasovita 
48 ma banda i onda zgrabi Lexi za svoju 
puSkicu, hiti céli grunt na svoj hrbetimed 
nakinCenimi junaki pregazi zadnjiput Stenge 
2; tretjega Stoka dőli na glavni pijac, gdé 
se veC Cuje glasna réC kompani komman- 
danta: »Fergaterung! Habt acht! Rechts 
rieht euch! Habt acht! Kompagnie, rechts 
schaut! Habt acht! Marschieren! — Direkti
on mir nach! Kompagnie marsch!

Zaigra banda, zahuäkaju junaki i s jed 
nim glasom zapopévlemo svi, ki smo z 
Medjimurja :

»Sárga a csikó, sárga nyereg rajta,
Mojt akartam hozzád menni rajta.
Most akartam véled beszélgetni,
Itt az idő, el kell marsirozni.

Lányok, lányok muraközi lányok, 
Kö.:ü!etek csak egyet sajnálok,
Ha az az egy köztelek nem volna. 
Elválásunk százszor könnyebb volna.«

A ja pák predi, как se nastan m vu 
vagon, za popéviem si joá ovo:

»S Bogom cvetnjak mojga srdea,
Lépő medjimurje!
Stari, mladi. mn2ki, 2euske 
Sve moje vedelje!
2^na, diCJ, prijatelji 
Svi poznanci moji,
Globoko ste v srce moje 
Svi skup zisaieni.
Idemo na bojno polje 
Branit domovinu,
Mórám vas ostavit drag

I svoju rodbinu 
Daj se oam Bog opet sreCno 
V Medjimurju ziti,
Boga hvaleö bla£enomu 
Miru veseliti.«

Pilsen, 1916. november 9.
L. F. G. Alexius Rhosóczy,

z 25. maräkompanije.

Bombardiranje Dünkiroha.
Jako se je zaCudil svét. kad je nemöka 

prijava doSla, da nemSki kánoni bombardi- 
raju Dünkircha. Izbilja se je mogel Cuditi 
svöt i razmimo, zakaj su se francuzi tak 
sbésili na ov glas, jerbo onda su nemei za 
Dixmuidenom stali i najmenje trideset kilo- 
metrov su dalko bili od Dünkirchena. Od 
Dixmuidena su nemei najbli2e stali Dünkir* 
chen festungu. Vu prvim hipu svi smo tak 
mislili, da nemei od mórja bombardiraju 
glasovitnoga festunga, ali kad je i drugi 
dán doSla nemSka prijava, vu kojoj su ja* 
vili, da Dünkirchena jog podjednoma strö* 
laju, taki smo znali, da nemei su pák tak* 
voga peklenskoga Stuka* zmisüli, napravili i 
na bojno polje postavili, iz kojega joS i od 
trideset kilometrov dale morejn strélati. Pri 
nemei je to nikaj né novoga, как smo to 
veC viSeput vidli vu ovim bojnim vremenu.

Francuzi su nazadaje konStatirali, da 
nemei iz tridesetosem centimeterni Stuki strö- 
laju, kakvi su na taborskih ladjah. Dakle 
nemei né su od mórja, nego od Dixmui
dena strélali Dünkirchena. Jeden soldaCki 
mjermk je potlam spisal, da od ovoga stra- 
novitnoga Stuka jedna kuglja petnajst me* 
tercentov va2e i vu jednim megjenju deveí 
sto metrov dalko zleti. Od Stuka cév je 
dvajstijeden meter duga i céli Stuk sto osem 
deset jezer kilogramov va2e. Kuglja je pol* 
drugi meter duga i dvésto osemdeset kilo
gram puSkinoga praha nuca, da ju vun 
hiti vu zrak. Öve kánoné Krupp fabrika déla 
i tak je slo2ila to vragometnu maSinu, da 
po suhom se ravno tak lehko giblje, как i 
na ladji Ovi kanono trideset, do Ceterdeset 
kilometrov dalko uosiju. Kuglja tak straho- 
vitno moC ima, da na trideset kilometrov 
dalko 130 centimeter debelo acelnatu tablu 
tak prestrli, как papira. Dakle veksu jakost 
imaju i boljfe sve vuniStiju, как trideset i 
pol ili Ceterdesetdva centimetemib Stükov 
kuglje.

Dünkirchen je bil prvi i tak sreCen, na 
kojim su nemei öve orijaSke Stuke iz pró
bálj. Kakvu moC imaju ovi Stuki i kakov 
strah je nastal vu varaSu, kad su nemei 
trideset osem centimeterne bombe poCeli vu 
varas strélati, to je jeden amerikanski novi- 
nar spisal, koj je ono vréme ravno vu va 
raSu se zadr2aval i sbliza je videl, kaj su 
öve bombe delale. Povell amerikanski növi* 
nar óva к je to spisal vu jedne glasovitne 
amerikanske novine:

— Zvone i svakojaCko drugu larmu 
je samo jedenput zagluSilo i zanémilo stra 
hovitno pokanje i vu zraku se je takov Sum 
Си! как da vu tunellu vlak ide. Так se je 
Culo, как dhbi vu zraku jednu strahovitno 
veliku plavtu poCeli Céhati. Zatem pák je 
tik poCho, da stréla je mali Miska proli tomu 
i zemlja se je ravno tak stepla, как da je 
potres. Za kolodvoru je veliki Crni obiak se 
zd gél vu zrak. Cul sem, как be2iju ljudi 
dőli vu p’vnice i sam sem se hitro obiékel 
i to lak fhtno, как vatrogasec kad troben- 
taju ni ogenj. Ravno sem si kaputa oblé-

I kel, kad se je opet strahovitno pokanje i 
I eksplodöranje Culo Vu sraku su srakoplivct 
vrtali se i glas davali nemSkim oficirom, 
kim su skugljum trofili. Prerasmite si, od 
trideset kilometrov dalko su strélali i svaka 
hit je toöoo tarn trofila, kam su ju poslsli. 
Dőli sem doSel vu pivnicu, koj я je veC tak 
puua bila, da sem ae komaj gibah* Tam su 
veC drvtali svi kelneri, sokáéi, slugi i gosli. 
Dugó sem nö Stel biti vu pivnici, jerbo sem 
veC znal, kaj se pripeti, ako jedna takva 
bomba na hi2u opadne.

Amerikanski novinar odmah je odpu- 
tuval vu Paris. Düokirchenski stanovniki 
takodjer su pobegli i za kratko vröme varad 
je prazen bil. Strahovitna pustolovina je 
bila vu varaSu. Prvi dán Ceterdeset sedem 
osobah su bombe zaklale i vnogo hi2 se je 
poruSilo. Kam je jedna bomba opala, na dvé 
sto metrov velikim okrugu nikaj je né 2i- 
voga i cöloga ostalo.

Engtezi takodjer prestraSili su se od 
ovih strahovitnih kanonov, jerbo ako nemei 
bi do Calaiea doSli, strélati bi mogli prék 
mórja vu Dover, englezko morsko postaja- 
liSCe. Dover, pred Londonom stoji. Med Do- 
verom i Calaisom morska Catorna sveskupa 
trideset i tri kilometrov je Siroka, dakle ako 
Stuki 40 kilometrov dalko nosiju, nemei 
bi Cisto lehko poruSili glasovitnoga englez- 
koga varasa.

Nemei pák to joS lehko budu napravili

NaSin post, predplatnikom I Moteljén.
Zbog tabora su cönu papira, farbe i 

drugih za Stampanje potrebnih stvarih tak 
neizmerno podra2ili, (nekoje s 260—400 per- 
centov), da naSe novine nesmo moguói i 
dalje za vezdaSnju cénu Stampati. Za to, 
raCunajuC, da budu naSi post, predplatniki 
i Citatelji previdh ovu veliku dragoCu, pri- 
siljeni smo povekSati cénu UaSih novin s 
malom svotom (na frtalj leta samo 1 50 
Gllerom) d t budemo 3i barem nekaj pomoói 
mogli pri izdanju »Medjimurja.«

Od 1917-og leta, poCeta januara budu 
predplatne céne sljedeóe:
Za célo I j e t o ...............................12 korun,
Za pol Ijeto .......................................6 korun,
Za frtalj l e t o .................................3 koruD.

Céna jednih brojov bude od 1 ga de- 
cembra 3 0  fillerov.
Gledeó na domolubljivu i kultarnu zadaóu, 
za koju su naSe novine 33 letah dugo 8 
oduSevienjem delate, prosimo naSe post, 
predplatnike i Citatelje, da nam nőve pred- 
plate za Ijeto 1917. s. gori pomenutom 
malom povisicom izvoliju poslati.

S domolubljivim pozdravom!
Izdateljstvo „Medjimurja/4

K A J  J E  N O V O G A ?
— Imcnovanje. Veliő^stni kralj naS 

je dofctora Ferdinanda Woslara, koj je prek 
dve godme u soldaCnom Spitalu Csáktornya 
kpo regimentsdoktor i zapovednik stu2bu 
svrSio. za ^tabsdoktora imenoval zlalnim gal
lérom. Doktor Woslar, koj vezda u Laibachu 
slu2i je ovu vekSu Cast za svoje velike zas- 
luge dobi’, kője je kao doktor pod celim 
ratom izvrSival.

— Rumunjt vu náromezék varmeg-
jíjí. Vu Háromszék varmegjiji Kisborosnyó 
zvani obCini beStijnlno su se sponaSali ru- 
munji. Samo jedan can su tri magjarske
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goepodtre na smrt odsudili i odmah dőli 
stirelili, kakti fpijone. Zalostno je s hodila 
Rét Béláné. Petdeset Oetiri let stara fenek a, 
ff Tompa Miklofl aliflpana, neje ftela evője 
rodjeno meeto ostaviti, kad su rumunji doflli. 
Так je mielila feneke, da ako doma ostane, 
uapomoő bade obeini. Jedan rumunjski ge
neral pismo njoj je dal, da ja nifiői nesme 
bantuvati. Kad su ramunji retirérali morali, 
eiromadku fenska sbili sa i sobom odegnali. 
Kad ea to stanovniki poCuli, vide jezer ko
rán eu med sobom nabrali i ponudili su 
rumunjom za fenekű. Rumunji su peneze 
xeli, ali fenekű ne su öleli pustiti Niti de
nes neje znati, gde je i kaj je fújom.

— R u e ! Lcmbcrga bo£cju. Ruske no- 
vine sad vnogo piöeju od toga, da zakaj sto- 
jiju premirnoma ruski Seregi vu Galiciji. Sve 
novine ápotaju soldaCko zapovednictvo, za
kaj nikaj neCe zapoeeti vu Galiciji.

RjeC novine naprimer tak piSeju, da 
niski Seregi veő zdavnja Ы bili morali Lem- 
berga nazad zadobiti. Zakaj su to do vezda 
né napravili, to niSCi nezna. Ruski narod 
se svrho toga jako buni i na glas zahtéva, 
da ruski Seregi skim predi moraju vu Lem
berg ülaziti.

Ruske novine su pozabiie, da néje moéi 
tak jako zlehka vu Lemberg se odápancirati.

— Cureka eluzbcna príjava. Rusi i 
englezi previdli su, da vu Perfiji nikaj ne- 
moreju proti turCinom, svrho toga poCeli su 
mirnoga naroda muéiti. ViSe obéinah su pof* 
gali i porobili Vnogo fenskih i puckih su 
sobom odtirali, skojemi beátijalno délaju 
Turski Seregi odluöili su, da jako budu kaS- 
tigali öve beStijalce. Sabal zvano obcinu, 
koju su predi porobili, vufgali su ju. To su 
jednu noC napravili. SiromaSki stanovniki 
na pol goli su morali s med plamna vun 
vujti. Vnogo pák jih je smrt podneslo vu 
ognju. Так délaju englezi, koji zmirom kri- 
Ciju, da za kultúra vojujeju.

— Zamreenoet 8 Hm tr ik óm . Nem
ek i kormán obeéal je amenkanskomu kor- 
manu, da istrogu podigne proti onim ofi' 
cirom, koji eu s jednom podvodnom ladjum 
Marina zvano amerikansko iadju potopili. 
То odmah se bude pripetilo, как ova pod- 
vodna ladja dimo dojde. Véé su pereli is- 
tragu, jeli su predi opomenuli Iadju, как 
su torpedu pustili vu njo, ali je dosta vre 
mena bilo, da amerikanski poglavari fivlenje 
si obraniju, ali je na ladji municija bila i 
t. d. Prva prijava tak glasi, da 14* ameri- 
kanéanov se je vtopilo. druge pák tak, da 
samo Sest. NemSki poslanik zahtéva, da i 
podvodne ladje kapitana izpitaju, né samo 
engleze i amerikanéane.

Pésera od opaloga j imaka.
Meseca oktobra, v dvajsti sedmom dnevu 
Rano smo se stali v najlepSem miSlenju.

Naäeg cugsfürera jesmo obkolili 
I ovak smo njega za navuk pitali.

Как bi denes mogli lépő sprevoditi,
Kaj áe na§i posli mogli pohvaliti?

I
Svi smo okol stali, kakti njegva deca,
Pak ga posluäali, kakti dobrog otca.

On nam ovak rece svojim glasom jak im :
»Moja draga braéa, napred s pijonerim!«

Pri Viäegrad gradu su delali mosta,
Delo ovo tefko bilo je zadosla.

Odzgor doletela ta srbska Srapnela,
MatjaSec Jofefa naglo je vmorila.

Mlad MatjaSec Jofef preminul je z svSta,
V najlepőoj mladosti, imái dvajetpet leta.

Так je  naglo dobil v glavu i vu prsa,
Da nit nye möge! reé i: S Bogom draga b raca .

Jako je krvavo njegvu mrtvo télo 
Dva dni i dvé nőéi na zemlji lefalo.

Vu ViSegrad varaá iyega su odnesli,
Njegvo mlado télo vu zemljicu deli.

Njegovi pajdaSi fuhko su plakali,
1 med sobom jesu ovak govorili:

»Slava naj mu bude magjarskomu sinu,
Koj je vrno branil kralja, domovinu!«

Jedina sestrica, dva brata vu boju 
I majka na domu za njim tugujeju.

A najmlajSi bratec vu Sestnajstim leti,
Za brata se hoée srbu osvétiti.

Svaki, koj bu éital od njega pésmicu,
Naj se Bogu moli za njegvu duSicu!

я в в в в в в в в в в в в в в в в в

Eladó ház!
Murakirályon egy

lakóház
kerttel szabad kézből eladó. Bő
vebb felvilágosítással szolgál a 
tulajdonos
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A JUNGSRAMLÁMPA"
g a z d a s á g o s ,  m e rt  h o s s z ú  é le t ta r ta lm u .

A m inőségért a gyár s z a v atol.
K érje  m in d e n ü tt  a „ T u n g s r a m “ véd- взо 3-3

Jegygye i e llá to tt  lá m p á t.  G yártja  az

Egyesült izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság
H a za i g y á r t m á n y !  Ú jp e st  4 . H a za i g y á rtm án y !

Karácsonyi és újévi ajándékok
nagy választékban és jutányos árban kaphatók:

Rosenfeld I. órás és ékszerésznél
Csáktornyán Árpád tér (takarékpénztári épület). 

Raktáron mindennemű inga-, fali- és z se b ó rá k .

633 x—m Tört arany és ezüst a legmagassabb árban beváltatik.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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