uralkodót magyar népének rajongó szere ifjú királyunk, a legelső magyar ember etető, amely még örök pihenőhelye előtt aern lőtt, réméivé, bizva abban, hogy amint már
A magyar nép hagyományos királyhü- fordul meg, hanem a nagy veszteség fölötti eddig is számos tanujelét adta irántuuk való
ségét a történelem számos példája igazolja. mély fájdalommal tovább él szívünkben, a- kegyes jóindulatának, ezentúl gondos apja
A harcos, aki ielölti legfőbb* hadura palást hová emlékezete eltörőlhetienül bevésődött... lesz a magyar népnek, mely egy szívvel lé
Meghalt agg királyunk és örökébe a fia- lekkel üdvözli:
ját, hogy az ellenség öt ölje meg királya
»Éljen Károly magyar király!«
helyett: klasszikusan jellemzi azi a szinte iia! Károly király lépett. Tizenöt év előtt forhatártalan, önfeláldozó szereidet, mellyel a 1dúlt meg először &Tátrában. A mosolygó arcú
fiatal főherceg már akkor előszeretettel ke
magyar nép uralkodója iránt viseltetik.
Orgyilkosok a trón örökösének élete reste tel a magyar földet, amelynek havas
ellen törnek és kioltják azt. A megtorlásban ! bércei elbájolták és a bércek alján, a fenyő
elüljár a magyar. A hadüzenet napján leg balzsamos levegőben szívesen tartózkodott.
előbben magyarok ragadnak fegyvert, hogy í)e nemcsak szórakozni, üdülni járt erre
méltóan megbüntessék a gyilkosokat. Az or í mifelénk a fiatal főherceg. A tragédia, mely- I I. Ferenc József búcsúszavai.
szág szívében, Budapesten, haügos az élet. ;nek véres jelenetei a büntető expedíció
A hivatalos lap különkiadásban a kö
Rögtönzött népgyuléseket tartanak Isten sza 'megkezdésével indultak meg és még ma vetkezőket
közli:
bad ege alatt és a gaztetten felbőszült szó ,se!?i értek véget, a körünkbe vezették ifjú
'trónörökösünket,
kinek
szeretelremé'tósága
»Megdicsöült I. Ferenc József Ő csá
nokok lelkesítik a tömeget, hogy borulják
meg trón várományosa ellen elkövetett gyorsan meghódította mindazokat, kik sze szári és apostoli királyi Felsége tegnap fel
merényletet. A magyar katonák a boszu rencsések voltak közelébe jutni. Felséges bontásra került legmagasabb végrendeletében
lángjától hevítve, megfogadják, hogy vérös, Ineje. Magyarország királynéja, pedig hosz- a következő búcsúszavakat méllóztatott leg
életök árán büntetik nug a gyilkosokat. Ég, jszasan tartózkodott az utóbbi időben ha kegyelmesebben intézni népeihez, valamint
forr, lázong és készülődik az egész ország zánkban é3 még egy-két hét előtt is Erdély a hadsereghez és haditengerészethez:
ben kegyes szamaritánus tevékenységet feja trón védelmére folytatandó harcra.
»Szeretett Népeimnek igaz köszönetét
I
A magyar ember érzületében és lelkü- tett ki.
mondok azért a hűséges szereiéiért, amelyAz ifjúság derüie aranyozza most be a Ilyel irántam és Házam iránt úgy boldog
leíében*a trón egyesifi magában mindazokat
a jeles tulajdonságokat, melyeket az ország magyar trónt. Uj király: uj rend A király napokban, mint súlyos időkben viseltettek.
vezetésében, uralkodásában és irányításában első szavából az ígéret országa nyílik meg 'E ragaszkodás tudata jól esett Szívemnek
szent és sérthetetlen ideálok gyanánt tisz 1előttünk: »Mindent meg akarok tenni, hogy Iés abból merítettem erőt nehéz uralkodói
telnek. A magyar alkotmányban a király a mielőbb elmúljanak a háború áldozatai és ■kötelességeim teljesítéséhez.
törvényhozó tényezők legmagasabbja. akinek rborzalmai, újból meg kívánom népeimnek
őriznék meg ugyanezeket a hazafias
szentesítésétől füge minden törvényünk. A :szerezni a béke áldásait.« Az eiső nagy és érzületeket Utódom számára.«
magyar közéletben pedig a király fenkölt íkedves szót követi a másik: »Attól a szán
»Hadseregemről és Haditengerészetem
személyé? mélységes hódolattal, igaz szere déktól indíttatva, hogy Magamat Magyaror ről is a meghatott köszönet érzelmeivel em
szág és Horvát Szlavón- és Da’mátorszóg lékezem meg bátorságáért és hűséges odatettel veszik körül.
Amióta I. Ferenc József királyunkat királyává mielőbb megkoronáztassam . . .« Iadásáért. Győzelmeik örömteljes büszkeség
Budavárában Szent István koronájával meg ,Igv beszél a király — a magyar király! ;gel, az őket önhibájukon kívül ért balszekoronázták, az egé3z monarchiában nem
A felség e gyönyörű szavainak halia- irencse fájdalmas bánattal töltöttek el.
Abban a kitűnő szellemben, amely a
voltak hűségesebb alattvalói, mint a magya ; tára lángra lobban sohasem szunnyadó kirok. Egész élete során végigkísérte a bölcs 1rályhüségünk és örömmel hódolunk meg hadsereget és a haditengerészetet, valamint
Az uj király.

Hadi jegyzeteim.
Irta: K e l e m e n

F e re n c .

Az első tea.
Prüszkölve, nyögve iparkodott előre nehéz
terhével a háborús masina. Két fényes szeme kí
sértetiesen világított be a ködös novemberi éjbe
s kerekeinek egyhangú kattogása tompa csatazaj
ként terjedt szét a szerémséqi rónán. Bent a füs
tös gép kényelmetlen fülkéiben 2(X) elszánt vitéz
dalolta lelkesedve harci dalait. Odakint suhogó
szellemek gyanánt repkedtek a néma, csendes fák
9 enyelegve játszott a sötétszürke füstfelhő az éj
szaka sötétségével.
Csak itt-ott lehetett látni a távolban egy-egy
Pislogó mécset. Jámbor parasztok ülhettek ott egy
szerű asztalok mellett s villogó szemekkel tekint
hettek a piros »tábori lapra«. November vége volt
8 akkor már elég sűrűn szállingóztak hazafelé e*ek a panaszos lapocskák . . .
Itt-ott megállt a vonat, mintha pihentetni
akarta volna vaskarjait. Uj utasokat nem vett fel,
elég teher volt neki az a 200 elszánt legény. Két
száz élet, ugyanannyi bánat, keserűség, de egyúttal
lelkesedés. Nem csekély teher egy tábori vonatnak...
Slatica állomáson megálltunk. A megszokott

üres pályaudvar helyett itt zajos, nagy tömeg várt
reánk. Hölgyek sürgölődtek jobbra-balra s hango
san kiáltoztak utánunk.
Ketten voltunk.
£n és egy zászlós. Szó nélkül karonfogtak
benünket s elcipeltek egy bodegának is beillő vá
róterembe. Rokonokat, rég nem látott testvéreket
nem fogadnak ilyen barátságosan. Szóhoz sem julhattunk, csak szedtük magunkba a sok kedves
ennivalói.
Egy bájos kedves űriasszony teával kínált
meg bennünket. Egyszerű, orosz tea volt rummal
s én mégis úgy éreztem, mintha valami varázsital
lett volna. Az első cseppek után melegem lett s
képzeletemben különös dolgokat láttam . . .
Egy perc alatt elém rajzolódott az egész há
ború a maga minden borzalmával. Láttam véres
csataképeket; fájdalmas nélkülözéseket; sötét, nyir
kos barlangokat, hol dideregve, fázva, hiába vár
a hős egy kis melegítő tea után . . .
E percben élesen füttyentett a vonat s mi
barátságosan, hálás mosollyal ugráltuuk fel fül
kéinkbe . . .
Pár hét telt el s messze bent Szerbia föld
jén, egy nedves, dohos kuckóban, egy hasonlóan
hideg, ködös éjszakán már csak a slaticai párolgó
tea meleg emléke tartotta bennünk a megdermedt
lelket

A háború első nyomai.
Batejnica egy csendes, nyugalmas kis fészek.
Szerényen meghúzódva terül el a szerémségi róna
egy pontján. Háború előtt a nevéről sem tudtam
s most egyszerre előttem állt, mint valami isteni
csoda, melynek megtekintése félelemmel tölti el a
gyarló emberi szívet. Nagyot fújva állt meg itt a
vonat. Ez volt utazásunk első célja. Bizalmatlanul
tekintek ki a sötét éjbe. Törött lámpások gyéren
világítják meg a pályaudvar előtti teret. Az ügye
letes tiszt pedig ijjesztő komolysággal rendezkedik
a kötelességének eleget tett vonat körül. . .
Mindenhol aggasztó csend, gyanús suttogás .. *
Kiszálltunk . . .
A slaticai vendégszeretet s meleg tea helyett
itt kétes fény s barátságtalan némaság fogad. Kö
rülnézek . . .
Az állomásépület egy sarka letörve, a tető
bezúzva, egy lámpakaró derékban benyomva s az
egész homlokzat apró, fekefe pontokkal teleszórva,
mintha fekete himlő garázdálkodott volna rajta.
S mindenhol ez a gyanús sugdosás, ez a kétségbeesett arc.
Mi e z ? !
Belépek a forgalmi irodába.
Asztalok, székek egymás tetején, könyv
könyvön, nyomtatvány nyomtatványon. Az egész
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mindkét Honvédségemet, mindenkor lelke- templom íeketével volt bevonva, aa óllá- bér 30-án pedig d. e. 9 órakor gyászisten,

áttette, zálogátlátom annak, hogy éppen úgy, rokra fekete posztó volt terítve, a boldogult tiszteletelrendeztek a szent Ferenciek temp|0.
mint Én, Utódom is mindenkor számíthat
reájuk.«
Ferenc császár, mint tudva van, végrendeletében szintén kegyes szavakkal emfékezett meg népeiről. Ö végrendeletében a
szeretetet hagyta örökségül népeinek.

király címerével. A ravatalon arannyal azé- mában, mely alkalommal nemcsak a katogélyezett párnákon ki voltak téve az oszt- naság és hivatalos világ s az iskolák jelenrak császári s a magyar királyi korona niá- tek meg teljes számban a Rosmann páter
solatai, a föhercegi kalap, őfelsége kardja, házfőnök által pontifikáit gyászmiséi}, hatábornagyi botja, kalapja és keztyüje s leg- nem a közönség is zsúfolásig töltötte meg
magasabb rendjelei. Díszőrséget a testőrök a templomot. Az iskolai tanulók legnagyobb
állottak. A templomban állandóan imádkoz- része kiszorult a templomból. A gyászmisén
A k irá ly a ravatalon.
tak. Д közönség a felséges halottat 29 én a beteg és sebesült katonák is megjelentek
A schönbrunni kastély halottas szobá- egész nap s 30 án is délelőtt 12 óráig te- A gyászmise alatt a tanítóképző intézet énekiában elkészítették az elhunyt uralkodó ha- kinthette meg.
kara énTekelt meghaló, gyönyörű gyászdalokat
lotti maszkját, majd Matsch tanár, festő vázд .
..
PurC31 János,t4nár vezénylete mellett. Tiz óralatot készített a halottas ágyon nyugvó kiA tem etes.
kor az izraedla templomban gyűltek ös3*e
rályról. A halottas szoba fényképét is elké* temetés 30 án d. u. háromnegyed 2 nem£3.ak *z izraelita hívők hanem a társadaszítették. Azután bebalzsamozták a holttestet. sórakor indult meg a Hofburg templomából. *om Í ! V,a .a os és De^ Ivf lalos v,fágból is so- 1
A* elhunyt uralkodói ezután tábornagy! d í s z - ; ^ ^ “
ól a Z l o ü L k o £ L heegyenruhába ö.töltették és fekete bársony*,lve2#ék ea шей eaVszer beszentelték a te- •^ar f8Zaí ,d 03 ^nefe.
kllu ^ rui^weld Illés
koporsóba helyezték, a koporsót pedig fe-:me|0S, ril£,üel előírt ceremónia es kiséiet:^Г‘ 0га^ ' gyönyörködtette м. ájtatos kökete ravatalra emelték. A ravatalt magas |mel,eU a g zent ,3tván templomba haladt h «vef* А . Т Г ы t ^ w / ' e ^ r s л*!"1' beSZé'
ezüst gyerlyalartók vették körül és virágko- L , eza|att megjelentek a legmagasabb és J f ' * 1, * * ?r J
J
i
^
saoruk övezték a koporsót. A koporsónál álurasáfiok a rendkívüli követek a ul* st '«rtott, mel>en " oll4k Rezső elnök
landóin imákat mondottak A koporsó Schön- djpfomádaj ,f3(ület tagjaj a шкоз ,anácS0.
‘ “j j " * * [ * ” t e t t e Í T ? Ь!е,Р?Ыа
brunnban hétfő estig maradt Hétfőn az á l l j ; minisztériumok, tábornokok, küldöttsé- “
t alapüv4nyt ,a teUek 1 Ferenc
szállítás előtt a bársonykoporsót érckoporsóba-^ ^
д templomban katonai sorfal állott.
tették, mire a király, királyné s az uralko- ^ iuján a koporsót újból beszentelték, a L I s k o l a i ü n n e n é lv p k
dócsalád többi tagjának jelenlétében be- jüera ejéneklése után a koporsót újra a ha
szentelték.
lottas kocsira tették, mire a menet a kapuA Csáktornyái középiskolákban a gyászA z átszállítás S c h ö n b ru n n b ó l a !cinusok templomába vonult. A koporsót kö- istentisztelet után 10 órakor folytak le az
H o fb u rgb a .
í velle a telséges Királyi pár, az idegen ural- ünnepélyek. A tanítóképző intézetben Öfel■
, or, .
.. kodók, a főhercegek és nejeik, a főherceg- ségéről Zrínyi Károly igazgató tartott tarőfelsége holttestét november 2 / én szál-1 nök a2 idegen küiön követek, az idegen talmas emlékbeszédet: a polgári iskolában
lították át Schönbrunnból a Hofburgba. Az tiszti küldöttségek stb. Ezen az utón a had- pedig Pataky Kálmán igazgató szónokolt az
átszállítás előtt az udvari papság beszen- rake]t hadseregből kiküldött küldöttségek ál- ünnepély jelentőségéről Mindkét helyen etelte a holttestet. A beszerelés után а ко- ,oUak sorfalat. Egy század gyalogság és egy zenkívül szavalatok is voltak s az ifjúsági
porsót udvari szolgák és komornyikok a gzázad lovasság fejezte be a menetet.
énekkarok énekeltek. Az áll. elemi iskolában
nyolcfogatu halottas kocsihoz vitték le A
A kapucinusok templomának belseje is minden osztályban külön emlékezett meg az
lépcsőn a gyalogos testőrség tagjai állottak a gyáaz pompájá( öltötte fel. A koporsót a osztálytanító a nemzet gyászáról
sorfalat. A koporsó előtt a papság, а ко- halottas kocsiról a templomba vitték s a
porsó mellett díszkiséret haladt. A menet a katafajkra állították. A felséges úr holttesA z UJ* k i r á l y t r ó n r a lé p é s e .
kijelölt utcákon és utakon át a Schweizer- ^nek a beszentelése következett most, mi-!
hóiba ment. Itt a követségek lépcsőjének ajatt az udvari zenekar énekesei a Liberát;
Károly király uralkodói ténykedéséta
előcsarnokában a legmagasabb udvari mél- énekelték. A koporsót ekkor az udvari szol- {.monarchia népeihez intézett kiáltványával
tóságok várták a holttestet. Innen szolgák gák a kapucjDUS aiyák gyászimái és fáklya ' kezdte meg.
és lakájok ima után a templomba
vitték, kjgérele köZepette a kriptába vitték. А коA kiáltvány,mely kegyeietes megemahol ravatalra helyezték. A beszentelés és porsó ejött haladt a papság: a koporsót kö- fékezést tartalmaz az elhunyt király érdéravatalrahelyezés után mindenki eltávozott, velte ő fe|sége a király, az első főudvar- meiről, a háború közeli győzelmes belejezémire a templomot becsuktákmester és két kamarás. Lenn a kriptában sére irányuló erős akaratának tolmácsolója.
A holttest a H o fb u rgb a n .
mé8 egyszer beszentelték a holttestet s el- Egyben a kettős monarchia boldogulásának
helyezték, a koporsó kulcsát я kapuéi- előmozdítására irányuló programmot is ad
November 28 án reggel 8 órától kezdve nus gvárdiánnsk őrizetébe ajánlták, mire a következőkben :
a beszentelés után a ravatalon elhelyezett mindannyian visszatértek a templomba. A,.A M indenható színe előtt fo
holttestet megtekinthette a közönség. A mikor Őfelsége a kriptából visszatért, a leg- gadom. hogy az őseim által rám hagyott
-------------------------------------------- felső udvar elhagyta a templomot, amelyből örökség hü sáfárja leszek Mindent meg airodában olyan rendetlenség, mint amikor a fala- azután az összes többi jelenlévők is eltá- karok tenni, hogy mielőbb elmúljanak a hákát meszelik...
voztak.
ború áldozatai és borzalmai s újból meg
5 mÍDden bBVeZetéS
.
kívánom szerezni népeimnek a béke áldá-
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leharapta az épület sarkát, a másik a tetőt tette
tönkre— Ijjesztóen villognak a szemek, majd
meg biztatóm mosolyognak, amint folytatja: aztán nekiindultak a mi katonáink, itt a padláson
állt a mi generálisunk, a szerbek pedig őrülten
megfutamodtak.
A többiek figyelmesen hallgatják, pedig vagy
mir ezársror hallották elmesélni...
Végignéztem az összerombolt irodán s minden sarokból éreztem előtörni a háború rombolásának gyilkos szellemeit. Batejnica e csendes,
kis falú már érezte az elemek legdühösebbjének :
a harcoló embernek romboló ökölcsapkodásait s
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10 ó rakor dr;. B a ,á s Bé.la íö ,sPán
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tart,
amelyuek tárgya lesz: Zalavármegye törvényhatóságának részvéte Istenben boldogult
i Eerenc Jö zsef cs és kir felséce H
i
арГпгя^пНпН kiráiVnnb bJm ! f i ? *
8en u r a lKoa ° tt k irá ly u n k halála felett. A
gyű lést megelőzőleg, d. e. 9 órakor a zalaegerszegi róm. kath. plébánia templomban
ünnepélyes gyászistentiszteletet tart oagy királyunk lelkiüdveért Zalavármegye lörvénvhatósága
K

C s á k t o rn y a g y á sza .

lehangoltan ku lógtak derék katonáim. Nem ízlett
n .. .
.......
a nóta. Valami ismeretien nehéz sötétség ülte meg
Csáktornya is gyászt oltott a királyéilelkűket. Itt-ott visszanéztek a csonka épületre в az- hunyta alkalmából. Az összes középületetán nagyot sóhajtva szótlanul bandukoltak tovább... ken s számos magánépületen gyászlobogók
-----------jelezték a város mélységes gyászát. Novem-
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tiszteletben akar
tartani. Gondosan togok őrködni a jog*
gyenlőség felelt. Á llandó törekvésem et né. prkx,rq ;
4ZPi|pm i iólétán ek előmOZ5«.™
“
és azeiiemi jóléténeK eiomo
, sara. a sza a sa? 3
J „ i nm n-nnarra
ltom, hogy a lársada.
'
káS ta8,al számíra becsületes munkájú
gyümölcsét biztosítsam,
Elődeimtől örökölt drága örökségem:

^eS, t^J^delme a^ a r )
to rv é n y t

]» - » . < • « , к « ы м .

“

bizalma. Magasztos, de súlyos ur
válásom, kötelességeim teljesítéséhez ehooi
merítek erőt. Ausztria Magyarország elpusztíthatatlan életerejébe vetett hittel, népeim
iránt érzett mélységes szeretettől áthatva

Csáktornya, 19 16 . december 3.

MURAKÖZ

49. szám.

állítom életemet és minden erőmet a ma a következő szöveggel: Oroszország, 1916.
gasztos feladat szolgálatába.«
augusztus 15. Üdvözöljük hazánkat messze
Kelt Bécsben, 1916 nov. 21.
földről. Kérjük Strausz Urat, szíveskedjék a
IMuraközben közzétenni, hogy mi alulírott
Károly s. k.
Gróf Tisza István s. k. j 20-as honvédek julius 29 én hadifogságba

tása nagyon megtámadta a fiókegylet alaptő
kéjét. Felmerült a gyűlésen egy jótékony mo
zielőadás eszméje, melynek tiszta jövedelme a
katonák karácsonyi megvendégelésére fordittatik. Egyben a járási főszolgabíró felké
estünk s hogy élünk é& egészségesek va retik, hogy az akció támogatására a járás
gyunk. Oreski János szakaszvezető, Becsai körjegyzőit kérje fel s a mozielőadásra ia
A kirá lyi ko ro ná zá s.
j György honvéd (Drávaóhid); Mikolan Miklós az engedélyt adja meg.
A Budapesti Közlöny a lap élén a kö Ihonvéd. Pmlerics Antal honvéd (Drávacsány);
— A gyorsvonatok tovább járnak. Is
vetkező királyi kéziratot közölte:
Magdalenics látván honvéd (Cseresnyés); Go mételve merült fel a gyorsvonatok ügye,
lub Mihály honvéd (Felsődomboru); Ladies amelyekre vonatkozólag befutotta a hír az
Kedves gróf Tisza!
István honvéd (Károlyszeg); Novák Antal összes lápokat, hogy t. i. a gyorsvonatokat
Attól a szándéktól indíttatva, hogy Ma I(Drávavásárhely); Horváth Ferenc honvéd a menetrendekből kikapcsolnák s hogy dec.
gyarország s Horvat-, Szlavón- és Dalmát- j (Farkashegy); Mosmondor Pál honvéd (Szász 1-től a gyorsvonatok már nem is közleked
országok királyává mielőbb megkoronáztas kő); Poszavecz János honvéd, Zserjáv János nének. Az Est erre vonatkozólag a Máv.
sam. utasítom Önt, hogy az országgyűléssel Ihonvéd (Drávanagyfalu). Üdvözlettel mara- igazgatójának felhatalmazásával közli, hogy
érintkezésbe lépve, idevágó javaslatait ter jdunk. Kitartottunk és hívek voltunk édes az igazgatóságnak oly intézkedésről nincs
jessze Elém.
IHazánkhoz, mig tehettük. Oreski János sza- tudomása s hogy a gyorsvonatok úgy mint
Kelt Bécsben. 1916 év; nov. hó 23 ári. Ikaszvezető.
eddig, december elsején túl is közlekedni
— Közgyűlés. A Csáktornyái jót. kér. fognak.
KÁROLY s. k.
— Utlpodgyáaz vizsgálat. Az éleiminőegylet í. hó 10-én, vasárnap, a városháza
Gróf Tisza István s. k.
•tanácstermében rendkívüli közgyűlést tart, Icikkek csempészetének megakadályozásai л
Az uj uralkodó ezen kézirata a koro í melyre úgy a helybeli, mint a vidéki tago szigorú intézkedéseket foganatosított az Orsz.
názás mielőbbi előkésztéséről örvendetes kát ez úton is meghívja Pethő Jenöné elnök. IKőzeteim. Hivatal. Az ellenőrzés különösen
tanúsága annak, hogy az uj király siet e
— Az élelmiszerek rekvirálása. Az é- ja határállomásokon lesz szigorú, hogy tz
nagy napokban mennél szorosabbá fazni (lelmiszerek rekvirálásának máris fényes e- ország határain túl való csempészés akasz
a közte s a magyar nemzet között fennálló redménye van — Nagykanizsán. Az ottani tassak meg. Ez okból a hivatal renaelete
kapcsolatot. Híг szerint a koronázás decem 1lapok írják, hogy a rendőri hatóság beavat szerint a feladott utipodgyász tartalmát nem
ber 17 és 22-ike között fog megtörténni. kozásával az összes nagykanizsai füszerke mindjárt a feladáskor vizsgálják meg, mint
reskedésekben 67 mm elrejtett cukrot és 5 a belföldre szólókat, hanem a kijelölt ha
j hordó petróleumot foglaltak le. A rekvirált tárállomásokon. Ebből kifolyólag az utolsó
k ü l ö n f é l é k .
cukrot \ \ kg. os s a petróleumot félliteres legjelentékenyebb állomáson leszedik a vo
adagokban mérték ki fejenként Nagykanizsa natról és megvizsgálják az országból kifelé
D o b e r d ő i te m e tő .
lakossága között, mely ezektől a kereske törekvő utas utipodgyászát. Ilyen határállo
Apró sirdombokon néma fakeresztek . . .
dőktől cukrot és petróleumot egyáltalában mások vidékünkön Barcs, Gyékényes, Csák
Нет egy! ... de sok . . . fá n száz . . . Isren tudja mennyi ■ nem tudott kapni.
tornya és Lajtaszentmiklós.

Kopár sziklamezen elhagyottan állnak.
O lyan csendben . . . velük nem törődik senki.

— A Hadsegélyezó Hivatal gyászjelvé
— A hadikölcsön jegyzése. Az V ha
dikclcsönre az egész vonalon jegyezni lehet. nyei. A m. kir. honvédelmi miin9tenum HadMagyar fiuk. hősök alusznak alatta.
A lapunkban már közölt feltételek mellett Isegélyező Hivatala kemény papírból készült,
Takarójuk szikla, párnájuk kőhalmaz.
jegyzéseket
fogadnak az összes Csáktornyái j művészi g y á s z p a j z s o t bocsát forgalomba
Nyugton nem alkatnak . . . a lelkűk még feljár.
takarékpénztárak,
ahol a közönség már szép a nemzet érzelmeinek a temetés napján és
Nehéz a kőszikla . . . csak nem honi főid az.
ja nemzeti gyász idején való egységes kife
összegeket jegyzett.
Olyan hideg, fagyos . . . didergnek alatta.
—
Az élelmiszerek rekvirálása. Az é- jezésére. A jelvény a legmagasabb hatósá
A meleg magyar rög őket nem takarja.
lelmiszerek Összeírásáról szóló múltkori hí gok intencióinak megfelelően, a szövethiány
Nem csendes az álmuk, m int a honi főidben.
rünk
kiegészítéséül hírül adjuk, hogy Csák figyelembe vételével készült és a beiügymiA kegyetlen gránát nyugalmuk zavarja.
tornyán az összeírást az elöljáróság közvet nister 7270/1914*. és 7666/1914. sz. rende
Sírjukból kidobja elfáradt testüket
lenül végzi. Tegnaptól fogva a község jegy letének védelme alatt áll. Egy darab ára 20
Szilánkká tőrdesi bám ult fej fájukat.
zője egy elöljáróság! tag kíséretében szemé fillér, megrendelhető a Hadsegélyező Hiva
Fáradt tagjaikat újból megszakgatja.
lyesen
jegyzi fel az adatokat, melyeket a talnál (V., Akadémia-utca 17.). Ugyancsak a
Bár pihenni vágynak, a sir nyugtot nem ad.
készletről (liszt, bab. borsó, lencse, zsir, cu Hadsegélyező Hivatal néhány nap múlva
Mily enyhe, jő volna, a nyugalom otthon!
kor. burgonya) a birtokosok felelősségük ter g y á s z - é r m e t fog kibocsájtani az elhunyt
Fejfájuknál méla szomorufiiz lengne.
uralkodó arcmásával. Mindakét jelvény az
hére
beváltanak.
Zizegő lombjával, szellővel suttogná :
— Sertészárlat. A Drávavásárhelyen elesett hősök özvegyei és árvái alapját szol
Szenvedtek, meghaltak a H azái szeretve!
i fellépett sertésorbánc miatt 10 km-en belül gálja.— Mindenki maga szerezze be a bur
Zugó gránát soh' sem zavarná nyugalmuk
a sertésvásár s sertéskivítel ideiglenesen be gonya szükségletét. A belügyminiszter ren
Fáradt testük csendben békében porladna.
tiltatott. Ez okból, Csáktornyán sem tart deletileg
Ott a honi földben pihenve várnának
figyelmezteti az ország lakosságát
hatják meg a sertés hetivásárokat.
Újabb, szebb életre, örök virradatra.
hogy a burgonya rekvirálása rövid idő alatt
— Állandó mozi. A Rákőci utcai ál meg fog kezdődni, s ezért mindenki, aki
Fa a bolygó árnyak mintha zokognának
landó mozgó színházban 8 mai 3 előadás nincs burgonyával ellátva, siessen fedezni
Mintha csak hallanám vágyódó szavukat.
a következő műsor mellett folyik le: Hadi szükségletét.
Ok! vigyetek h a z a ! mert a sir csak otthon.
felvételek: Gordon Bell, detektív történet 3
Magyar földben adhat örökös nyugalmat *
felvonásban; Három ernyő meg egy fél,
Doberdó, w ie . jan. 28 .
F e n y v e s D á n ie l.
szenzációs vígjáték 3 felvonásban. — Leg Vasúti szerencsétlenség.
— Halálozás. Bmder Ferenc, gróf Fes közelebb Herczeg Ferenc híres darabja, A
Lapunk zártakor vett híradás szerint
tetics Jenő nyugalmazott kulcsára, november dolovai nábob lánya kerül színre. A darab dec. l én a kora reggeli órákban a herceg
27*én, életének 79 évében Hodosánban el nagy várakozást kelt.
halmi vasúti állomáson nagy vasúti szeren
— A Csáktornyái katonák karácsonya.
A Csáktornyái kórház parancsnoka érintke
zésbe lépett a Vöröskereszt egylet helybeli
fiókjával, hogy a Csáktornyái kórházakban
elhelyezett katonák karácsonyi ellátásáról
együttesen gondoskodjanak. A Vöröskereszt
ebben a tárgyban választmányi gyűlést
tartott, melyen az eszmét felkarolták ugyan,
de a Vöröskereszt a katonák nemes törek
Muraköz! hadifoglyok Oroszország- vését, sajnos, csak erkölcsi támogatásban

hunyt. 29 én temették el ugyanott. A bol
dogulván Binder Károly Csáktornyái keres
kedő édesatyját siratja. Nyugodjék békében!
— Állandó választmányi gyűlés. A dec.
И-én tartandó törv. hat. biz. rendes közgyü
k é n felveendő ügyek tárgyalása végett az
választmány dec. 4 én d. e. féltizenegy
órakor a vármegyeház gyüléstermében gyülést tart.

.
hán. Levelet kaptunk messze Oroszországból részesíthetik. Az erdélyi menekültek támoga

csétlenség történt. A bécsi temetésről Buda
pest felé visszaérkező gyors különvonat, ugyanis az állomáson veszteglő gráci személyvonatba szaladta annak négy harmadosztályú
kocsiját ronccsá törte. A gyorsvonatból csak
egy kocsi törött össze. A szerencsétlenségnek
66 halott s 150 sebesült esett áldozatul. A
halottak közt Thalóczy Lajos Szerbia polgár
kormányzója van. A szerencsétlenség oka,
úgy látszik, a szemafór körül keresendő.

jeden Jrtalj !{nmnnjsHe ;шо preVzeli.
Erdeijeid magjarski seregi su prek potoka Oltave dospeli. - Seregi Mackenzena generala su cetiri mostov napravili na Dunavu, pák su se zjedinili s erdeljskom vojskom. - Erdélyski i saveznicki seregi su obkoljili
jeden del rumunjske vojske. - Nasi i saveznicki seregi prama Rukarestu masiraju, da ju pred bozicom prevzemeju. - Vu neprijateljskih
orsagov govore drziju za mir.
Svetoj Kuruni spadajucíh orsagov obCuval i na^i savezniki prisiliti moramo, da bude tá
bora к raj i da bude mir nastai.
brand bude.
Vezda se vre naái voiska za novoga
Krunitba bude joő vu mesecu dtc^mbru,
Mrtvo télo naSega mudrega i dobroga
kralja su s velikom
paradom odnesli na koju se vre jako pripravlaju vu Budim- kralja Károlya vojuje, kaiti je vre prisigal
vu gruft bedke kapocinske cirkve. Óvd. peSti. To bude zveliCanstvena sveCanost, koju za njega.
Vu proálim líjednu su naáe i vojske
su deli njegovu raku po!jég njegve Zene, budemo naSim Citaleljem opisali, gda bude
nnőih savezn kev opet lépe i velike napredke
kral lice JilZibete i sina mu kratjevid* R u  se ta znamenila parada dovrflila.
dolf*. Med ojimi bude se pocival nsá dober
Novomu kralju ie ime Károly K ik ti pokazale svétu svojom viteZtvom. Vru prvih
atari kralj.
austrijanski cessr ie Prvi Károly, a kakti dnevih proSloga tijedna su doáli glasi, da
Vu tem gruftu se poCivaju i drugi kraiji, magiarski kralj je C**trti Károly, ar smo mi 9u na§* vojska iz erdéljskih karpatskih plakraljice i nadhprcegi i nadhercegce, habSburske magjari vre tri za Károlya zvane kraije small. ninah na ruimmj^ku ravnicu dospela i da
kraljevskefamilije. Na gruftpazijuoíci kapuciSvi se nadjati moremo, da bude kral bude vezda vre s vek^imi koraki mogla
ni, kojim je duZnost red* drZiti vu gruftu, ко juvanje m ’adoga kralja sreCu i dobrobit do- napr^dovati. То se je i dogod lo, ar smo
jega vnogi pohadjaju. G~uft izgledi как jedna prneslo orsagu i vu njem stauuiuCim na- za nekohko dnevov glase dobiii, da su naái
Jépa velika pivnica puna s rakami. KljuC rodom, ar ie mladi kralj dobroduSan, poho Seregi do Krajove, potlam do potoka Oltove,
od gruft* gvardtjan Cuv*.
Zen I sparneten: pózna naSe okolnost*, pózna a najnoveée pák prek Oltove do Slatine
Poboíni ölei kapucini su p;d svoju svojih orsagov i n-rodov; pózna svoje voj- dospeb pr^d sobum tirajuC rumunjske Serege.
paZnju vzeli mrtvo telő najvekSega nasega ruke, ar ie s niim skupa vojuval od po
Da ov niihov mará i njihovo napredugospona i gospodara cé!e M gjarske i Aus- Cetka tábor* na rusk m. пн taljanskim írontu vanje nije bilo bez teZkoée, to se samo it
trije, a gori vu orsagu se ie növi svét poCel. I na drngih bojnih potjah
9ebe razmeti more, ar su se rumunji branili
To je kraljuvanje i vhdanje novog i, rnla-1
B>g puZ vi naéega rriledoga novoga gos i to ne samo vojniki, nego i doma, vu va
doga kralja Károly*.
oodira. kralja i cesara vrmgo Ы h! В >g ras. h i spJ&b starujnCi stanovniki. koji su
Kralj i cesar Károly je sin pokoinoga daj Nj *govornu VeÜCanstvu nasledmku Sve* se suprot stavili naSim vojnikom. Takve su
nadh^rcega Ottoa strici pokojnog* Ferenc toga Stefana i na*!edniku Ferenc JoZefa vnogo bez ikakve m losrdnosti naSi vojniki zaklali,
JoZefa I ga. Nadherc^ga Ottoa ot^-c )e br*t letah Ziviti, da bude m o g e l dugó lelah v ar labor je za voinike, na paku za decu,
bil kralja Ferenc Jozefa. Növi kralj je vezda zdrav ju sredoo kraljuvat» na hasén svoph, stare I nernoguCe beteZne ljude i za Zenske.
29 letah star, zdrav i Cvrst, sp*meten i jako Njega Ijubeóih i poítujuő h podloZnikov, nji
Gda su naSi javili, da je naSa vojska
dobroduáe Clovek Magjarski dobro govovi i hovih decah i v n u k o v!
prek Oltnve dospela, ond^ je Mackensen»
magiare rád ima Njegva Zena se Z la ?:ove, •
Molimo se Prevénjemn, najvekíemu i nemSkoga generala vojska. koja jc iz nem8 kojom se je pred 5 letali vénC»!. C-diri najjak^emu kralju céloga svéta : gispod nu cov, bnlgr.rov, pák turóinov sloZena, na Dii*
maki decu ima kralievski par. Kraliíci takaj Bogii, da ram go obéuva i da ruku njegovu navu Cetiri moste napravila, pák se prevodo3ta lépő zna magjarski govoriti.
ójáéi, a sablju njegovu poo-r;tri tak, da bude zda iz Butgarske vu Rumuüjsku.
Poljeg staroga zikona niti jednu mi mogei s pomoCjom пай h vitezov preobladati
To se zna, d i niti lo nije iSlo lehko,
nutu nesmo prez kralja ostali, ar ed* svoje na^e nepr;iatelje i onda vu miru mu vnogo ar su na onkraj Dunává rumunjski Seregi
oCi stisne vumirajuCi kralj, kraljuvanje i lefah viadal» na diku Boga i na haseu naée branili I zapreCiti Steli prevoz nemSkih, bulvladanje vu onoj minuti mora poéeti njegov domovine! (M . j )
g »rskihi turCinskihSeregov. Zbog toga su naSi
naslednik. Gda ie atari kralj vumrl, svi drugi
savezniki orek Danává svoierni Stuki streljali
nadhercegi, nadherceg c°, ministri i drug*
na rumunje, vnogi beregi pák su se s íuvisokostojeca gospoda Znrili su se laki kralin
nami se prek Dunává odpeljali, zb li rumunjsvoje pokoravanje izrazit».
(M. J.) V n gi tzmi’d na^ih CiÍ UpIi h ske Serege i odtirali njih Na pomoC je doSla
Ipák za Magjarsku treba, da se pokru- su ши! Ii, da bude tiboru к raj, яг je Nje savezn .Ckim Serf gom i velika rnegla. koja
niti daje, ar predi nemre kralj nőve zakone pót govo V li^aostvo vunirlo. То
ni je pnpe- se je na Dunav kikti velika plavta sela i
vrditi, dók se neda okoruniti s krunom Sv<>- tdo рчк se mti nebude, ar tábor d.d|p trija propped*, da bi na on kraj se nahadjajud®
toga Stefana i dók prisegu nepoloZi da bude i dók пайе nepriiatdje do kr;*.ja ueprevla rumunj ka vojska videti mogla z^danje tnospraviCuo viadal i da ustav i slobodu mag I damo, dotiCns nemre mir n^stati, ar naSi tov, ko»e nije mogla zbog toga svojimi
jarske kraljevine, i takaj ustav i s'obodu k! neprijatelji neéeju mira. Zbog toga jih mi i
razpustoZti.

Novi kralj.

Hal; stojimo na tojnom pótjn ?

Csáktornya, 19 16 . 3-ga decembra.

Так je vezda vre céla vojska svojimi
Stuki i vojnikami vu Rumunjskoj i zjedinila
se s onimi magjarskimi Seregi, koji su prek
Karpatov do potoka Oltave dospele.
To se je sve poijég naprej napravljeaog vojnifikog plana dogodilo.

»MEDJ1MURJE

vu Lombardiju je odiSel к Radeczkyju i
uazoceu je bil vu jednoj jako krvavoj bitki
pri Santa Luciji 1848 ga leta majuáa 6 ga.
Kad pak je péti Ferdinand kralj poCel beteguvati, doáel je glas, da Ferdinand zah*
valil se bude i tronuäa Ferenc Józsefu odOv veliki napredek naäih i saveznickih pusti. Ferdinand izbilja 1848. decembra 1*
áeregov je zajedno Jeden drugi, znameniti ga Ferenc Józsefa je za puno létnoga zgouspéh zrokuvak 1 to, da je ona ramunjska vori 1 i drugi dan zahvaül se je na koruni.
vojska, koja se pri OrSove i Turn Severinu
Revolucija. Magjarski orsag néje Siel
zadráavala, je obkoljena. Ova runnmjska to prepoznati, jerbo bez magjarske dozvole
vojska je izgubljena za rumunie. Naprej se je zahvalil kralj i drugomu dal prék konemre, ar ja ovdi zjedinjena erdéijska naäa runu, как da bi elém trgovinu bilo moCi
i prék Danává do9la nemSka, bulgarska i tirati. Opet kraljevski dvror pak je né Stel
turCinska vojska Ceka, nazaj nemre, ar ju prepoznati magjarsko spraviäCe. Poleg toga
tarn tiraju naSi honvédi, na désno nemre, néje mogel posel bez boja minuti. PoCele
ar je tarn Dunav. Nikud nikam Ova céla su se slavne bitke vu kojih su nazadnje
rumunjska vojska bu morala ornije doli magjarski Seregi vun zbili iz orsaga nemce,
deti i predati se. Ako to nebu vCinila, onda álovake, rumunje, horvate i srbe. Ferenc Jó
bude poslreljana.
Z3ef zadnju vuru ruekoga cara je prosil za
Fertalj Ramunjskog orsaga smo vre pomoö. Ruski car dvésto petdeset jezer rusa
prevzeli, drugi fertalj bude takaj i vu naäih je poslal vu Magjarsku zemiju i ovi su naSe
rukah i stém i glavni varas rumunjski: Bu zmuCene, trudne i veC na pol gole Serege
karest.
preobladali. Doäla je Bach sistema, od koje
Hvalja budi PreviSnjemu, izdajica ru- se sad veö neCemo sjaominati.
munj bu svoju zasluZenu plaCu br2e dobil,
Atentat Libenyija. NaSe magjarske
как bi gdo to si ufati mogel.
pravice su do konca zatrli, poleg toga LibéAko bi na§ stari dober kralj joS i\v nyi Jánoá 1853 ga leta íebruara 18 ga zakbil, bi se raduvqjj mogel tomu veükornu lati je Stel kralja, tojest — cesara. PoCekal
napredku. Ali se mora veseliü növi mladi ga je na vulici i s jednim oStrim i Spiöas*
kralj, kojega naSi vojniki dobro poznaju i tim no2om vu Sinjak vpicil Ferenc Józsefe.
svi ga radi imaju, kajti kakti njihov gene Na sreőu noá se je na plehnatim goléru
ral i vodja je $ njimi skupa vojuval za slo- posmeknul i zavinul, ali zato je itak i 5ibodu svih orsagov svojih.
njaka oranil. Libényija kad je drugoé átél
Ovi su najznameniteSi dogodjaji na baj vpiCiti cesara pograbil je Ettenreich József
nom polju, kojim morenio reéi, da su jako viráliS i doli ga je pretisnul, zatem pak s
i preiako znameniti i svim nam povoljni. Dannel ezredeSom zeli eu mu noZa.
Na ruskom, taljanskom i na fraucuzZa kratko vréms vnofcina ljudstva se
kom frontu nega nikai znamenitoga.
j je skup ziálo i poCeli su strahovitno mere*
Za predi. ili potli doidoöi mir vezda Ivariti Libényija Kak je to сезаг spazil, sam
vu Raskoj, Francuzkoj i Talianskoi delaju |ie zapovedal, da mu mir daju.
i govore driiju. Naäli su se i vu Engiezkoj
Ferenc Józsefa Sinjak jako je kervaza9tupniki, koji su govore drá'ili za mir, ali i ril. Mladi cesar svojega rubca je stisnul na
to se razme, da ie vlada svigdi proti nvru, franu i vodu je prosi!. Odmah je tam bila
ar se neprijateliske vlade boiiju od mira, Ivoda i on si je saru poíel prati ranu.
Medtem ioga doSla je patrola i odtirala
ar bu onda proti njim navalilo puCanstvo.
To su si i zasluZüe neprijateliske vlade koje Ije na pol zatuCenoga L’bényija.
L’bényija su na gaige odsudili i febsu Stele паз i Nemäku prisvojiti a podjarmiti. A kaj su dostigle ove?! Mrtve i oran- ! шага 26 ga obesili su ga.
Ettenreich Józsefa su drugi dan vu
jane bude. zaSgete hifce, razDUstoitene obSine,
podrte cirkve, plnC i javkanje, velike t'ige Burg pozvali i tam sam Ferenc József mu
i balesti. Za sve to budn raöun morali dati ie na prsa prepicil jednu medaliju. Etten
i plaCati, gda budu do kraja izgubili tabora! re eh ie potlam barun postai. Dannel ezre
NainoveSi glasi su sledeó': Er^ljski i des, koj je veC onda smeknnl vun sabljn,
Mackenzenovi Seregi vezda svom silóm idu kad je Ettenreich LJbényija dőli hifii, gene
prama Bukarestu, da iu predobiju. Rumunj- ra! je nastal za malo vréme.
Cesarov brat Miksa jeden müijuu foski Serpgi beZiju takaj prama Bukarestu.
pak si mestu iééeju, gde bi postali i vu rintov je dobil od velikaSov, da na onim
boj se pustili s naSimi i savezniökim» Seregi. mestu, gda se je to pripetilo, jednu zagoRumunii Cekaju к tomu boju velike ruske vornu cirkvu da zazidati. Cirkvu su 1854
ga leta poCeli zazidati.
Serege na pomoó
Y en can je. Sad je opet politika poéela
z.'ihlévati od cesara, da se o2eni i da imel
bude koma tronaSa ostaviti. Ferenc József
je poleg toga M káa bajerskomu hercegu
j p e r e n c J ó z s e f k r ^
i^el я noboke.
je to uapré bilo sloSeno,
da Hslenu nadhercegovicu si 2eni. Ali mla
Rodil se vu Schönbrunnu Í830 ga leta di kralj i cesar na svoje srdee je poslu$al
aug 18 ga. Roditelji su mii bil; Ferenc Ká i prosil je Jal2abétu za 2enu. JalZabéta
roly nadherceg i Zsófia bajerska nadherce- (Erzsébet) sad je ioA né Sestnajst lét bila
govica. Kakti dojduc^ga kralja mali ga na slara. VenjCanje 1854 ga leta aprila 24 ga
veliki brigi imala. Dobro se je vuCil, najmre je bilo, razmi se, da s velikom paradom.
Na ovo veselje сеэаг vnogim magjarom
pak svakojaéke jezike.
Na tr o n u s u . Za ono vréme velike se je sm'luva! i pustil jih je vun iz reSta
uzbune su bile po céloj Eiropi. dák le vu Takodjer ov dan je presta! ätatarijom vu
Austriji ravno tak, k ik i pri nas. P.deg ovih Magjarskim.
Kraljski obitelj vu Magjarskim.
usbunah hitro je kor,ее bil blafcenoj mlaooáti. Knd je vu Szardiniji boj vudrií vun, Сезапса 1857-ga leta je perviö bila vu Mag-
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jarskim, kad je svojim rauZom vekSu etran
orsaga obhodila Céli orsag odmah ae je
zaljubil vu Erzsébet cesaricu. Na putu su
glaea dobili, da dvö leti stara Zsófia nadhercegovica vumrla je vu Budink Odmah
su si pretrgliputa i odiäli su nazat vuBeC.
Zvan Zsofije joö troje dece su imali, Gizellu, Rudolfs i Maria-Valériju.
Yu luxenburgekim kadtelju velika sgoda se pripetila 1858. aug. 21-ga. Sad ae je
rodil na veCer ob jedenajsti vuri Rudolf
princ, kaj su drugi dan sto i jednim dtukom dali na glas svétu.
Drugi dan veseli otec vu zapovedi je
dal na glas soldaéiji, da Rudolf bude 19 ga
gjőrskoga regimenta vlastelin.
»To hoCem, veli vu zapovedi, da od
Boga meni dano döte, taki od prve vure
Clan bude mojega Serega.«
Tretji dan Ranchser kardinal je krstil
kraljica, kojemu je Ferenc Károly nadherceg
bil krstni otec.
Na ovo veselje opet vnogim su se odpria vrata. koji su veC na leta i léta zatvorjeni bili.
(Drugiput dalje.)

Kralj i narod.
Stari trafikant. Jedenput je Ferenc
József spazil jednoga veterans, koj je po
vulicah novine trZil. Taki se mu je smiluval stari sóidat i poCel ga je spitavati.
Starec je povedal, da je nazocen bil
vu solferinski bitki, vu kojoj je tedko plezérani bil.
— Pak nemorete boläega staliäa dobiti?
— Vnogiput sem za trafiku prosil, ali
navék su mi odhitili molbeuicu.
— Gde hoCete trafiku dobili?
— Vu Laxenburgu — odgovori starec.
— No, nekaj budem za vas probat.
Dgugi dan veC je dobil starec trafiku,
ali dugo je né niSCi étel pri jem kupuvati.
Kad je to kralj poéul, jeden dan sam je
odiSel vu ovo trafiku i svakojaékih cigarah
je kupik Kad su to stanovniki vidli, svi su
pri starcu poCeli kupuvati i on je od ovoga
vremena lépő vu m ru mogel iivet».
Jeden diak. 1885 ga leta se je to
zgodilo. Jeden siromaáki diak zgubil je svo
jega prijatelja i vu ime duga moral je zaloZiti evoj izvanredno dober »bizonyítvány «
Vu vakaeijah sveposud je dein prosil, da
toliko zasluZi, kaj si svoju svedoébu vun
skupi, ali nigdar néje dobil delo. Poleg Rimaszombata pred jednom selom veö je Cisto
odnemogel od glada. Odvlekel se je do jedne
h;2e, da nekaj za jesti prosi, ali tam je nikoga né doma naSel. Vu komori je klobasice i mleko nagel. To je hitro pojel. Kad
je Stel vun iti, doSel je gazda, koj ga je od
mah fandarom dal prék.
Sudbeni sto) svrho tatbine na Sest mesecov reSta je odsudil. Sad su rimosombatski
poglavari sami vu jednoj molbenici prosili
kralja, da naj siromaku odproeti, jerbo drugaC za navék zgubleni Clovek bude. Za nekoji tjeden né samo da se je kralj emiluval siromaku, neg iz svojega 2epa dvödo
forintov mu je poslal, da se dalje more
Skolati.
Ja sem takodjer sóidat. Iz toga se
vidi, как strog je bil naS kralj vu svakim
soldaCkim poloÄaju. Jednoga njernn povolnoga vadasa, koj je 84 ga regimenta rezervista bil, pozvali su na veliku muStru. Vadasu je to nikak né Smekalo i premislil si

Jeden frtalj jtnwnnj$K< я»о preVzeli.
Erdeijeid magjarski seregi su prek potoka Oltave dospeli. - Seregi Mackenzena generala su cetiri mostov naprayili na Dunavu, pák su se zjedinili s erdeljskom vojskom. - Erdélyski i saveznieki seregi su obkoljili
leden del rumunjske vojske. - Nasi i saveznieki seregi prama Buka
restit masiraju, da ju pred bozieom prevzemeju. - Vu neprijateljskih
orsagov govore drziju za mir.
Novi kralj.
Mrtvo télo naáega mudroga i dobroga
kralja su s velikom paradom odnesli
vu gruft beCke kapocinske cirkve. Óvd»
su deli njegovu raku po!jég njegve ítene,
kraljice Jiltabete i sina mu kraljeviC* Ru
dolf*. Med njimi bude se pocival n?.S dober
atari kralj.
Vu tem gruftu se poCivaju i drugi kraiji,
kraljice i nadhercegi i nadhercegíce, habSburske
kraljevskefamilije. Na graft pazijuotci kapucsni, kojim je dufcuost reda dr2*ti vu gruftu, ко
jega voogi pohadjaju. G~uft izgledi как jedna
lépa velika pivníca puna s rakami. Kljue
od grufU gvardtjan Cuvh.
Poboioi otci kapucini su pod svoju
paZnju vzeli mrtvo télo najvekSega nasega
gospona i gospodara cé!e M-gjarske i Austrije, a gori vu oreagu se je növi svét poCel.
To je kraljuvanje i vhdanja novoga, rnla*
doga kralja Károlyi.
Kralj i cesar Károly je sin pokoinoga
nadhörcega Ottoa strici pokojnogH Ferenc
JoZefa I ga. Nidherc^ga Ottoa ot^-c je brit
bil kralja Ferenc Jozefa. Növi kralj je vezda
29 letah star, zdrav i Cvrst, spinűden i jako
dobroduSe Clovek Magjarski dobro govovi i
magiare rád ima Njegva 2pna se Z la ?;ove,
8 kojom se je pred 5 letati vénCal. Cdiri
maki decu ima kralievski pa»\ K«*aliict takaj
doäta lépő zna magjarski govoriti.
Poljeg etaroga zikona niti jednu mi
nutu nesmo prez kralja ostali, ar ed* svoje
oCi stisne vumirajuCi kralj, kraljuvanje i
vladanje vu onoj minuti mora poCeti nj^gov
naslednik. Gd* je st«ri kralj vumrl, svi drugi
nadhercegi, nadherceg c°, ministri i drug*
visokostojpca gospoda Znrili su se laki kralin
svoje pokoravanje izrazit».
Ipák za Magjarsku treba, da se pokruniti daje, ar predi nemre kralj nőve zakone pót
vrditi, dók se neda okoruniti s krunom Svetoga Stefana i dók prisegu nepoloZi da bnde
praviCno viadal i da ustav i slobodu mag
jarske kraljevine, i takaj ustav i s’obodu к

Svetej Kuruni spadajuC>h orsagov obCuval i
brand bude.
Krunitba bude jog vu mesecu dec^mbru,
na koju se vre jako pnpravlaju vu BudirnpeSti. То bude zveliCaostvena sveCanost, koju
budemo naSim Cilaleljem oprsali, gda bude
se la znamenila parada dovrflila.
Novomu kralju ie ime Károly Kikti
austrijanski cesnr le Prvi Károly, a kakti
msgiarski kralj je C‘*trti Károly, ar smo mi
magjari vre tri za Károlyi zvane kraíje imali.
Svi se nadjati inoremo, da bude Ural
juvanje m’adoga kralja sreCu i dobrobit doppneslo orsagu i vu njem staTniiuCim narodom, ar ie mladi kralj dobroduSan, poho
Zen \ spameten; pózna nage okolnost», pózna
svojih orsagov i narodov; pózna svoje vojrnke, ar ie й niim skupa vojuval od po
Cetka tábor* na rusk m. na taljanskim trontu
i na drngih bojnih poliah
B)g poZ vi naéega rnl*doga novoga gos
podara, kralja i cesara vnogo let h ! В >g
daj Ni ‘govornn VeÜCanstvu. nasledmku Sve*
toga Stefana i na-’edniku Ferenc JoZefa vnogo
letah Ziviti, da bude mogel dugó lelih v
zdnvju sreöoo kraljuvat.' na hasén svoph,
Njega IjubeCih i pogtujuC h podloZnikov, nji
hovih decah i vnukov !
Molimo se Prevignjemu, najvekéemu i
najjak^emu kralju rétoga svéta : gospod nu
Bogii, da ram ga obCuva i d i ruku njegovu
ojaCi, a sablju niegovu pooMri tak, da bude
mogei s pomoCjom naá h vitezov preobladati
naée nepriatelje i onda vu miru mu vnogo
letah vladifi na diku Boga i na haseu naée
domovine! (M. J )

Hal; stojimo n tojnom poljn?

(M. J.) Vuogi !7 т(‘с1 na^ih Cit»tel|.íh
su m'sl |i, da bude laboru kraj, ar je Nje
govo V lii'aostvo vumrlo. То se nije pr;pe
t»!o рчк se Biti nebude, ír labor dalje traja
i dók na^e neprijatelje do krnja neprevla
damo, dotiCis nemre rnir nastali, ar пай»
neprijatelji neCeju mira. Zhog toga jih mi i

naAi savezniki prisiliti moramo, da bude laború kraj i da bude mir nastal.
Vezda se vre naái vojska za novoga
kralja Károlya vojuie, kajíi je vre prisigal
za niega.
Vu proálirn tijednu su naSe i vojske
nnöih savezn kov opet lépe i velike napredke
pokazale svétu svojom viteZtvom. Vru prvih
dnevih proSloga tijedna su doáli glasi, da
эй na§i vojska iz erdéijskih karpatskih planinah na rumunjíku ravnicu dospela i da
bude vezda vre s vekéimi koraki mogla
napr^dovati. To se je i dogodilo, ar smo
za nekoliko dnevov glase dobiii, da su naői
Seregi do Krajove, potlam do poloka Oltove,
a najnoveée pák prek Oltove do Slatine
dospel pred sobum tirajuC rumunjske Serege.
Da ov niihov mará i njihovo napreduvanje nije bilo bez leZkoCe, to se зато if*
эеЬе razme*tí more, ar su se rumunji branili
i to ne зато vojniki. nego i doma, vu va
ras. h i selsb stenujuCi stanovniki. koji su
se suprot stavili naSim vojnikom. Takve su
bez ikakve mdosrdnosti naSi vojniki zaklali,
ar l 'bor je za voinike, na paku za decu,
stare i nernoguCe beteZne ljude i za Zenske.
Gda su naSi javili, da je пзйа vojska
prek Oltave dospela, ond^ je Mackensen»
nernSkogi generala vojsks, koja jc iz nemco4v, bulgarov, pák turCinov sloZena, na Dunavu Cetiri moste napravila, pák se prevo*
zila iz Bulgarske vu Rumuujsku.
То se zna, da niti lo nije iélo leliko,
ar su na onkraj Dunává rumunjski Seregi
hranili ! zapreCiti Steli prevoz nemSkih, bulg trskihi turCinskihSeregov. Zoog toga su naái
savezniki orek Dunává svojerni Stuki streljali
na rumunje, vnogi ?eregi pák su se s Cu*
nami se prek Dunava odpeljali, zb'li rumunjske éerege i odtirali njih Na pomoC je doíla
savezn Ckim Serf gom i velika rnegla. koja
se je na Donav k^.kti velika plavta sela >
prepeCüa, da bi na on kraj se nahadjajuCa
rumunj ka vojska vidrti mogla zidanje rnostov, kője nije mogla zbog toga svojimi Stufr
razpusloZiti.

Csáktornya, 1916. 3-ga decembra.

MEDJIMURJE

Так je vexda vre céla vojska svojimi vu Lombgrdiju je odiSel к Radeczkyju i
átuki 1 vojmkarm vu Rumunjskoj i zjedinila nazocen je bil vu jednoj jako krvavoj bitki
se s onimi magjarakimi Seregi, koji su prek pri Santa Luciji 1848 ga leta majuáa 6 ga.
Karpatov do potoka Oltave doapeie.
Kad pák je péti Ferdinand kralj poCel beTo se je sve poljeg naprej napravlje- teguvati, doáel je glas, da Ferdinand zahnog vojniCkog plana dogodilo.
valil se bude i tronuda Ferenc Józsefu od*
Ov veliki napredek naSih i savezniékih pusti. Ferdinand izbilja 1848. decembra 1*
áeregov je zajedno fjeden drugi, znameniti ga Ferenc Józsefa je za puno létnoga zgo*
uspéh zrokuval. 1 to, da je ona rumuojska voril i drugi dan zahvalil se je na koruni.
vojska, koja se pri OrSove i Turn Severinu
Revolucija. Magjarski orsag néje dtel
zadräavala, je obkoljena. Ova rutnunjska to prepoznati, jerbo bez magjarske dozvole
vojska je izgubijena za rumtmie. Naprej se je zahvalil kralj i drugomu dal prék ko
nemre, ar ja ovdi zjedinjena erdéljska naäa rúim, как da bi elém trgovinu bilo moCi
i prék Dunava doSla nemSka, bulgarska i lirati. Opet kraljevski dvor pak je né ölel
turCinska vojska Ceka, nazaj nemre, ar ju prepoznati magjarsko spravidCe. Poleg toga
tarn tiraju naSi honvédi, na désno nemre, néje mogel posel bez boja minuti. PoCele
ar je tarn Dunav. Nikud nikam Ova céla su se slavne bitke vu kojih su nazadnje
rumunjska vojska ba morala oru2je doli magjarski Seregi vun zbili iz orsaga nemce,
deti i predati se. Ako to nebu vöinila, onda álovake, rumunje, horvate i srbe. Ferenc Jó
bude postreljana.
Z3ef zadnju vuru ruskoga сага je prosil za
Fertalj Rumunjskog orsaga smo vre pomoC. Ruski car dvésto petdeset jezer rusa
prevzeli, drugi lertalj bude takaj i vu naäili je poslal vu Magjarsku zemiju i ovi su naSe
rukah i stérn \ glavni varas rum unjski: Bu zmuCene, trudne i veC na pol gole Serege
karest.
preobladali. Doäla je Bach sistema, od koje
Hvalja budi Previánjemu, izdajica ru- se sad veC neCemo epominati.
munj bu svoju zaaluZenu plaCu br2e dobil,
Atentat Libenyija. Naáe magjarske
как bi gdo to si ufati mogel.
pravice su do konca zatrli, poleg toga Libé*
Ako bi nag stari dober kralj jo3 2iv nyi Jánoá 1853 ga leta íebruara 18 ga zak*
bil, bi se raduv^j mogel tomu velikomu lati je Stel kralja, tojest — cesara. PoCekal
napredku. Ali se mora veselili novi rnladi ga je na vulici i s jednim oStrim i SpiCas*
kralj, kojega riaSi vojniki dobro poznaju i tim no2om vu Sinjak vpicil Ferenc Józsefa.
svi ga radi imaju, kajti kakti njihov gene Na sreCu noá se je ua plehnatim goléru
ral i vodja je á njimi skupa vojuval za slo- posmeknul i zavinul, ali zato je itak i 5ibodu svih orsagov svojih.
njaka oranil. Ubénvija kad je drugoC Stel
Ovi su najznameniteSi dogodjaji na boj vpiCili cesara pograbil je Ettenreich József
nom polju, kojim moremo reCi, da su jako viráliS i doli ga je pretisnul, zatem pak s
i preiako znameniti i svim nam povoljni. Donnel ezredeáom zeli su mu noía.
Na ruskom, taljanskom i na fraucuzZa kratko vréms vnoiina ljudstva se
kom irontu nega nikaj znamenitoga.
i je skup ziálo i poCeli su strahovitno mere
Za predi. ili potli doiduéi mir vezda I variti Libényija Kak je to cesar spazil, sam
vu Raskoj, Francuzkoj i Talianskoj delaju lie zapovedal, da mu mir daju.
i govore draiju. Naäli su se i vu Eogiezkoj
Ferenc Józsefa äinjak jako je kervazaslupniki, koji su govore drSiü zt mir, ali j ril. Mladi cesar svojega rubca je stisnul na
to se razme, da je vlada svigdi proti urru, i ranu i vodu je prosil. Odmah je tam bila
ar se neprijateliske vlade borja od mira, Ivoda i on si je sam poCel prati ranu.
ar bu onda proti niim navalilo puianstvo.
Medtem loga doAla je patrola i odtirala
To su si i zasluÄile neprijatel;ske vlade koje Ije na pol zatuCenoga L’bényija.
L;bényija su na galge odsudili i febsu Stele паз i Nemäku prisvoiiti a podjarmiti. A kaj su dostigle o ve?! Mrtve i oran- ! шага 26 ga obesili su ga.
Ettenreich Józsefa su drugi dan vu
jane ljude. zafcgete hifce, razoustoitene oböuie,
oodrle cirkve, plaC i javkanje, velike tnge ; Burg pozvali i tam sam Ferenc József mii
i balesti. Za sve to budu raCun morali dati I je na prsa prepicil íednu medaliju. Etten
i plaCati, gda budu do kraja izgubili tabora! reich je potiam banrn postai. Donnel ezre
NainoveSi glasi su sledeC': Er#Mj ski i det, koj je veC onda smeknul vun sablja,
Mackenzenovi Seregi vezda svom silóm idu kad je Ettenreich LJb£nyija doli hiti), gene
prama Bukarestu, da iu predobiiu. Rumunj- ral je nastal za malo vréme.
Cesarov brat MikAa jeden mdljun foski Serpgi be2iju takaj prama Bukarestu.
pak si mestu iSCeju, gde bi postali i vu rintov je dobi! od velikaSov. da na onim
boj se pustili s naSimi i savezniCkimi Seregi. mestu, gde se je to pripetilo, jednu zagoRumunji Cekaju к tomu boju velike ruske vornti cirkvu da zazidati. Cirkvu su 1854
ga leta poCeli zazidati.
Serege na pomoC
Vencanje. S íd je opet politika poöela
zahlévati od сезага, da se o^eni i da imel
bude komu trónusa ostaviti. Ferenc József
I Ferenc József kralja zivot. | je poleg toga Mkáa bajerskomu hercegu
i^el я noboke. Veft je to uapré bilo sloáeno,
da Hehnu nadhercegovicu si 2eni. Ali mla
Rodil se vu Schönbruim u 1830 ga leta di kralj i cesar na svoje srdee je posiuSal
aug 18 ga. R oditelji su mu bili Ferenc Ká i prosil je Jaláabétu za 2enu. Jaiáabéta
roly nadherceg i Zsófia b ajerska nadherce- (Erzsébet) sad je ioA né äestnajst lét bila
govica. Kakti d o jd u ^ g a k ra lja m ali ga na stara. VenjCanje 1854 ga leta aprila 24 ga
veliki brigi im ala. Dobro se je vuCi), najm re je bilo, razmi se, da s veükom paradorn.
Na ovo veeelje cesar vnogim magjarom
pák svakojaCke jezike.
Na tronusu. Za ono vrém e v e lik e . se je sm'luva! i pustil jih je vun iz reSta
uzbune su bile po céloj Eiiropi, dakle vu Takodjer ov dan je presta! átatarijom vu
Austriji ravno lak, как i pri nas. Poleg ovih Magjarekim.

broj 49.

jarekim, kad je svojim muiom vekflu etran
orsaga obhodila. Céli orsag odmah te je
zaljubil vu Erzsébet cesaricu. Na putu au
glasa dobili, da dvö leti stara Zsófia nadbercegovica vumrla je vu Budini. Odmah
su si pretrgli puta i odiäli su nazat vu BeC.
Zvan Zsofije jód troje dece au imali, Gizellu, Rudolfa i Maria-Valériju.
Vu luxenburgekim kadtelju velika sgoda se pripetila 1858. aug. 21-ga. Sad ae je
rodil na veéer ob jedenajsti vuri Rudolf
princ, kaj su drugi dan sto i jednim ötukom dali na glas svétu.
Drugi dan veseli otec vu zapovedi je
dal na glas soldaéiji, da Rudolf bude 19 ga
gjörskoga regimenta vlastelin.
»To hoCem, véli

vu

zapovedi, da od

Boga meni dano déte, taki od prve v u re
Clan bude m ojega Serega.c

Tretji dan Ranchser kardinal je krstil
kraljiéa, kojemu je Ferenc Károly nadherceg
bil kretni otec.
Na ovo veselje opet vnogim su se odprla vrata, koji su veC na léta i iéta zatvorjeni bili.
(Drugiput dalje.)

Eralj i narod.

Stari trafikant. Jedenput je Ferenc
József spazil jednoga veterana, koj je po
vulicab novine triil. Taki se mu je smiiaval stari soldat i poCel ga je spitavali.
Starec je povedal, da je nazocen bil
vu solfericski bitki, vu kojoj je teSko plezérani bil.
— Pak nemorete boléega staliáa dobiti?
— Vnogiput sem za trafiku prosil, ali
na vek su mi odhitiii molbeincu.
— Gde hoCete trafiku dobiti?
— Vu L'jxenburgu — odgovori starec.
— No, nekaj budem za vas próbál.
Dgugi dan veC je dobil starec trafiku,
ali dugó je né niSCi átél pri jem kupuvati.
Kad je to kralj poCul, jeden dan sam je
odiSel vu ovo trafiku i svakojaCkih cigarah
je kupi). Kad su to stanovniki vidli, svi su
pri starcu poCeli kupuvati i on je od ovoga
vremena. lépő vu m ru mogel íiveti.
Jeden diák. 1885 ga leta se je to
zgodilo. Jeden siromaáki diák zgubil je svojega prijatelja i vu ime duga moral je zaloíiti evoj izvanredno dober »bizonyítvány «
Vu vakaeijah sveposud je dein prosil, da
toliko zaslu2i, kaj si svoju svedoCbu vun
skupi, ali nigdar néje dobil delo. Poleg Rimaszombata pred jednom selom veö je Cisto
odnemogel od glada. Odvlekel se je do jedne
h:2e, da nekaj za jesti prosi, ali tarn je nikoga né doma naéel. Vu komori je klobasice i mleko naSel. To je hitro pojel. Kad
je Stel vun Ui, doSel je gazda, koj ga je od
mah 2andarom dal prék.
Sudbeni stol svrho tatbine na flest mesecov reSta |e odsudil. Sad su rimosombatski
poglavari sami vu jednoj molbenici prosili
kralja, da naj siromaku odproeti, jerbo drugaC za navék zgubleni Clovek bude. Za nekoji tjeden né samo da se je kralj smiluval siromaku, ne^ iz svojega 2epa dvédo
forintov mu je poslal, da se dalié more
őkolati.
ja sem takodjer soldat. Iz toga se
vidi, как strog je bit nad kralj vu svakim
soldaCkim poloiaju. Jednoga niernu povolrioga vadasa, koj je 84 ga regimenta rez^rKraljski obitelj vu Magjarskim. viftta bil, pozvali su na veliku muStru. Vausbunah hitro je konec bil blaÄenoj mlaaoati. Kad je vu S ia rd m iji boj vudnt vun,| Cesarica 1857-ga leta je pervié bila vu Mag* dasu je to nikak né Smekalo i prem siil si

Csáktornya, 1916. 3-ga decemfcra.

__________ » M E D J I M U R J E « ___________________________________broi- *9

je, ako reCe kralja, on mu segarno Senjka jim je sam Kunca bil prezeá. 2en&ku su néga bilo tuliko vremena, da svaki to du2muStru.
odmah na sinrt odsudili i veC za pet mi- nőst evrSi.
Ali kralj na proöoju ofitro je odgovoril: nut su ju dőli strelili.
.. ra!J 1 kra|I,C8» poíelih su, da i mali
— Samo zvrSite muStru. Ja sem takodJako zloCesto je ziáel Bucui Illés. Kad kraljie ide na sprevod. Vu Sv. Stefan cirkvi
jer soldat. Soldat pák mora svríiti svoje su rumunji vu varaá doőli, obcinsko pogla* je Cekal mali Cetiri lét star Otto kraljie.
du2nosli.
varstvo su nastavilj, kojemu je i Bucui IIZoseb su poslali sto dvajsti honvédov
Dobro sviskupa znamo, da pokojni kralj lés bil Clan, jerbo je znal rumunjski. Kad na sprevod. íz boinoga pola od svakoga renigdar je né zamudil muátru. Так zloCes- suzapienika podpisali, Bucui Illés ponavadi gimenta su poslali jedngga soldata, koji su
toga vremena néga bilo, da on nebi nazo- magjarski si je ime podpisal.
scélim ristoogom maöirali. Stan i mladi garCen bi! na velikoj muátri, как bi onda to
Kad je to Kurica spazil, skoCil je к disti su bili poslani, koj svaki je véé nagjednomu vadasu mogel bil Senjkati!
starcu i hitro ga je dvaput plusnul i poéel radjeni bil zlatom ili srebernom medalijom.
-----------ije nad jim strahovitno zijati.
Razmi se, da svi vu najnoveSi opravi su bili.
R n m im i i v u O rS n v í
— Bucni Illé s! Sto je to. Ti si to, ti
Vu Sv. Stefana cirkvi dán i noC su
ív u m u iiji vu v i ö u v i .
Ilopov. Kaj neznaö, da si ti veC né Bucui slagali, i delali, doklam su sve sgotovili.
Kad su rumunji vu Oráovu doőli, Ku- Illés, Ti si sad Ilié Bucui. To nije smrdlivo Naj vékái posel su policaji imeli, koji su
rica majura su postavili za zapovednika, magjarsko poglavarstvo, nego rumunjsko. takodjer dán i noC delali i brigu imali, da
koj je dosta oőtro kaőtigal one rumunjske VeC te ja navCim, ti pes magjarski
sve vu redo bude. Dvajsti jezer svedoéanslvojnike, koji su robili.
Bucui Illésa su rumunji vlovili i zaprli. vih sn dali vun, kője sn detektivi Sírom
Rumunji su samo vu takve hi2e isii Tjeden dán je bil zaprti i céli tjeden mkaj reznosili. jerbo oni svakoga su poznati morobit, kője su stanovniki ostavili. DrngaC drugo, как malo kruha su dali starcu. Pót- rali, komu su to vu ruke dali.
pák su samo ze jesti hodili prosit, kője su lám su ga vu Turn Severin poslali, ali niti
VeC как sto Cinovnikov je pisalo svenaj viáeput i piatili. Ali i to se je pripetilo, ovdi je né dugó bil. Poslali su ga vu Bu* doCbe. Takva paradu, как je na Ferenc Joda su bez plaCe odnesii, kaj su nucali. Koj kareSt. Vu BukareStu su ga pred sud pos- Éefovim sprevodn bila, BeC varaá je to joő
je né Ölel zabadav dati, njega su zbili. Jako tavili i ua veliku Cudu né su ga od sudili, nigdar né videl.
su prekiinjali magjare i zlo je bilo za onoga, nego su ga dimo poslali.
Od sprevoda vu dojduéim broju budekoj je rekel, da je magjar.
Stanovniki samo jednoga soldaCkoga mo pisali.
Jednoga rffuZkarca i jednu 2епзки su doktora hvaliju. koj je zabadav vraCil beteZstrelili. Jeden Teleki zvani teZak po vuüci nike. Od nikoga peueze néle zel. Trefni Anna J J a (J jin iu rsk Í Z a r o b lie ilik i VU R u s iii.
je iSel, kad ga je jeden rumunjski oficir,od jednoga Srapnella trinajst plezérov je do**
* *
^
zastavil.
bila. Ov soldaéki doktor ju je zvraéil.
Jeden list srno dobili iz daleke zemlje,
— Kaj si ti — zapital ga je oficir ruSad su naái slavni Seregi iz OrSove iz Rusije, vu kojem je sledeée napisano:
munjski, román, magjar ili nemec?
pretirali rumunje i stanovniki, koji su vnogo
»Ruska, 1916. meseca augustuSa 15 ga.
— Ja sem magjar i magjar hoéem os* i pretrpeli. opet vu miru mor^ju ziveti. íz Pozdrav iz daleka naSoj domovini! Pro«imo.
táti, odgovoril je Teleki.
toga je videti, как su se rumunji i vu dru- naj budu tak dobri, pák nai dencju go*pon
Romanski oficir к sebi je pozval jednu gih varaőov sponaSali.
•
Strausz vu uovme »Medjimurje.« da sino
patroiu i prijeti je dal Teíekija. JoS on dau
-----------vojniki iz 20 honv. regimenta zarobijeni
su ga pred soldaCki sud postavili. Pred sum*ed SD rO V O dom
9-g* juliuéa í da smo Zivi i zdravi.
dóm su zahtévali od Teíekija, da naj na
r
P
•
OreSki János ezakaszvezető iz DrávaóramuQjski kralj in a rumunjske zakone prePo Ring zvanoj vulici néje rnoéi se gi- hida, Becsai György honvéd iz Drávaóhida,
segne. Teleki je oőtro odgovoril:
bati. V7u boteli néje moői slana dobiti. Vu Mikolan Miklós honvéd iz Drávacsánya. Pin— Nebudem presegel rekel je Teleki— gostijonah svaki stol je veC napré plaCeni. j terics Antal honvéd iz D rávacsánya, Magkriva pnsega bi to bila. ako bi sad présé- Na okolici Burga sto i sto jezer ljudstva se dalenics István honvéd iz Cseresnyés. Gogel, da dober romín budem. Ja sem dober gible. Pripravla se varaá к naj vekSoj sve- lub Mihály honvéd iz Felső Domborua. Lamagjari i dober magjar hoCem ostati.
Canosti.
dics István honvéd iz Károlysz°ga Nov?k
Sud je na to na smrt odsudil Teíekija.
Skup je ov dán célé monarchije sva'Antal honvéd iz Drávavásárhelya, Hurvát
kojemu niti toliko vremena su né dali. d ajnristokracija. Néje to nikakva Cuda, da svaki Ferenc honvéd iz Farkashegyá, Mosmondcr
bi od 2ene i od dece se bii sprical. Odmah!je na vulici. Okolo Burga takva je stiska. Pál honvéd iz Száezkőa, Poszavecz János
su ga к jednoj sténi postaviü i Sesí rumunji i da vnogi ornediéje. Vu BeCu joá nigdar tu- honvéd iz Drávanagyfalna, Zserjav János
streliii su ga. Siromak neduZno je moral iiko naroda néje biio. Po vulicah sveposud honvéd iz Drávanagyíalua.
smrt podnesti.
magjarsko gospodu je videti.
S pozdravom ostajemo! Dr2ali smo se
Karolini Ferencné, как njoj je mu2 na
Pred Burgom veliki kandeláber! goriju. i verni smo bili naáoj domovini, dók smo
bojnu polje odiáel. néje nigdar s hi2e vun Vu odsnutraénjim dvoru boSnjaki stra2iju. mogli.
iéla i s nikim se je né spominala. Jeden Nekoje vulice spraznili su, jerbo tam niSCi
OreSk’ János szakaszvezető,
dán se je pripetilo, da jeden rumunjski ofi- nesme stati Od Sv. Stefana cirkve, do kaOv $ist se je pred tremi meseci pí
cir mimo hiáe je iáéi i naluknul se je vu pucinskoga kloStra niti jeden élovek nesme sál mjgdi vu Rusij', Bog zna gdé? Tri
pivnicu, gde je od telefona roga spazil. To biti. Ovu mesto je ostavleno mrtvomu kralju, mesecov je trebalo, dók ie do n?s
je odmah Kurica majuru prijavil. Kurica kraljskomu obitelju. odsvuneSujih orsagov doáel. To je takaj jedno zuamenje, da
viSe soldatov je к sebi zel i taki je iSel poslenikom.
nesmemo zdvojiti, ako dugo nedobimo
к 2enski. Kad je vu sobu stupi«, odmah je
Pred svakom hiáum jeden policaj stoji. list, ili glas od naSih milih na bojnom polju,
síromaSku 2ensku dvaput plusnul i zaro2d- Bez svedoCanstva niSCi niti genuti se nesme. ili vu suZanstvu se nahladjajuCih sinov.
jil je na nju:
NemSki kraljiC v Cetrtek vjutro je do- jVnogi i vnogi su 2ivi i zdravi, koje za mrtve
— Kak je doSel telefon к teb?, timag- Sei vu BeC. Na kolodvoru sara kralj ga je dríimo, ali nernreju,
ar nesmeju od sebe
jarska svinja.
Cekal i kad je iz salon koCije vun stal к glas dati!
— Kakov telefon, piU 2enska.Ja né- jemu je stnpil i suznatami oöima dvaput
Zato treba i dalje s mirnom duáom
mam nikakvoga telefona.
ga je kuSnol. Vu burgu Zita kraljica ga je ufati se vu Boga svim onim, koji za svoje
— Kaj pafc je vu pivnici?
Cekala.
neznaju. (M. J.)
— Niti vu pivnici néga.
Ob deseti vuri iSel je к mrtvomu kralju.
------------Na to je Kurica doli iSel vu pivnicu i Vu ovim vremenu nikoga su né vu Burg
jm nnAi nrorintatnilrnm i pitatfiliPHI
2enska je samo onda vidla, da izbilja jeden pustili. NemSki kraljie krasnoga vénca je
P0S1, Р«в0рИМ1ИШ I CliaiBIJWH.
rog od telefona nakli leii, ali to je nikak polo2il na mrtvu télo. Zatem je pohodil sve
Zbog tabora su cénu papira, farbe i
né znala, как je ta doSel. Ne9Ci, da se ne- nadhercege, bajerskoga i bulgarskoga kralja, drugih za Stampanje potrebnih stvarih tak
varne etvari réSi, hitil ga je vu pivnicu.
ZiSel se je Svédskim i turskim kraljiCom, neizmerno podra2ili, (nekoje s 250— 400 perKurica né je Stel nikaj veruvati 2enski. na veCer pak je veC od putuval.
centov), da naSe novine nesmo moguéi i
Sam se bi pak je né zel toliko vremena,
Do veCera 872 vénce su donesli vu dalje za vezdaSnju cénu Stampati. Za to»
da Ы se bil osvedoCil, da vu stanju nikakve Burg. V Cetrtek i srédo sve skupa 35 jezer raCunajuC, da budu naSi poöt. predplatniki
«oge néga za telefon, nego odmah je dal osobah su pustili vu Burg, da joS jedenput i Citatelji previdli ovu veliku dragoCu, pr«tensku odegnati.
pohodiju I Ferenc Józsefe kralja. Na sto- siljeni smo povekSati cénu naflih novin a
£a jednu vuru veC je sud bil, na ко- tine jezer naroda je Stelo to napraviti, ali malom svotom (na frtalj leta samo 50 s

decembr».
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Lépo te pozdravljam Medjimurje raalo.
Koje si Salostno sve prazno ostalo.
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Veselimo se ovi odredbi na koju smo ju na glavu. Zvun toga, da su nö doГ н d? g<? Cekali' Sad VeC viSe morebiti ne‘ Pitali J<5zsef nadhercega, kakvo mlenje ima
bude treba za duhan jajce, krumpira, sira, on, denes József nadherceg na jednim fronvrhnje, putra, maslo i Bog zna kaj sve no- lu kakti vodja, velike Serege vodi i on veC
S 1 1 ^tomu ^uhana duplit platiti. Nekojim syrho toga nebi mogel ovu sveéanost oba8U za Jeden paklec prostoga dahana viSe viti. К tomu pák niti naSi zakoni to nedovrédnosti dali. как je pred táborom céli ко- pnstiju, jerbo to minister prezidenta ide.
taC kodtal. Sad i takvi budu oStro kaStigo- Так je i 1867-ga leta bilo, kad je gróf Andkojj m*ta budu ll°sili, akö to éto pre* rássy i Simor hercegnadbiSkup sa deli
Íav*- To i vrédni budeju
kralja na glavu kurunu.

Vre dvanajsti mesec, как vojujem ovdi.
,..,о№ d- ь .
Samo navék vehnem vu ti tu2ni zemlji.
Kakti ruski evetek, koj je povehjeni.
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od poéetka bója podjednoma ie na boinom
!! naSl 1 nemci vu Ru8Íj‘ ,z koÍih Í®
polju i viéeput je svoje viteítvo 8kazal,svrhollid?‘í;..<!a SU 86 ,r" si .VeC 1 H14 gf le,a na‘

(uda spreskoznnjem, vnogo mile noői,
Vnogipnt si zbrisem svoje suzne óéi.
.,
, ,
..
. ..
At me za te draga jako srce boli.
Koja si mi bila „avéke povolji.

*“ga zaslu2'l Je sreberno medaliju. Oktobra polgarmeStrTveí «u 1914 m feli!
27 ga opet je nagradjen bil i to, dobil je P
^ ga e a nnarcmäa
ieljezni kri4 s kurunum na pantleku vite2«poved dobil', da nesmeju putnica
tva gog ga no24’i '
nikomu dati, takod|er sve naj prepraviju к
_ N ov^ a ^
^
^
kra!j ma. tomu da rezerviäti odmah na prvu zapoved
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IzdateHstvn2
a teljstvo „Medjim urja.“
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Ve pa véke stojim pod tem vedrim nebom,
nifestuma, koiega je naroda poeial kakti m°g * bUdU \ 8Ул11^ re8,mentom >ti. Zlatne
Bog zna, gda bum imel veő veselje s tobom?! >Karolyf je podpisal dakle pod ovim ime- peneze veC od 1 9 1 3 *8a
né eu vu proImaj potrplenje joí jen mali Casek.
Morti bu ti doáel kakov boljsi glasek.
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nom bade k
J alÍ“™' ™ ™ vu magjsrskim
Д ы Jj, ^ Ä a z u ä n
veC su trl Károlyi kraljuvali, sad naS növi n...
‘ Kaukazuäu neizmerno vagokralj, kakti IV. Károly bude se zval Pokeh-iS®)*,®
skupljali da odmth moreju sol-
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Svi mladi junaki hrabro vojujeju,
AI da vnogi zmed nas ovdi ostaneju.

isto lét staro, lam kakti I. Károly se bude;
imanuval.
— „Cruden 9tm". Zidnje réCi pokoj-1

Vnogoga pokrije ta tuzna zemljica.
f.robeka obraste zelena travica.

kral[,a' Komormku v tork vjutro ovei
_ Strabovitna nesreca. Po Ferenc
reCl (e ™ e' krall
Joiefovim sprevodu strahovitna nesreCa se

Budi nam na pomoc Jezuä i Marija!
Morti зе me vőekaá grlicica noila.
v f
. .
.
Da AnS„ei ? ?St v‘ doman “ 'J1-Па smo m. tu sv.gdar vu vebkoj stb.
Sam> nam Bog dragi daj preobladati.
Naáu domovinu dragu obéuvati.

za ie^ . S 'ab 8Cm N kak°V арв1'1 П* т а т íe PfiPetlla Mag,arsku gospodu tri vlaki su
lt-0i ;
л » i • . , . , nazat dimo vozili. Prvi i drugi vlak sreCno
. ..
‘ * Je ,pr 8!°'u .? 9 a . 1 P?fe Je de: je doáel vu BudimpeStu s magjarskom gos|ati. Kad su doktor, doáh, rekel j.m je na, podora A)j treCemu vlaka je h d w ®
se tori|D. jerbo puno v^noga posla tma. putu. Vu Herceghalom jeden vlak j e s la lL k A
, 0P0,c*ari °Pet su doSli doktor, t na lodvoru t Cekal doklam zosebni vlak prfik
pitanje, как se Cuti, stiha je зато toliko kolodvora preleti. Vekslina né su dobro slo-

Strasni glasi äiukov cujeju se ovdi.
Toga vas domari Bo2e oslobodi.
. .
A ja tűién junak vu Boga se ufam,
'zpisau ovo vam sve n.t nevupam.

_ Jako sem slab. Jako sem slab
0 ri
ip , h
* nrnQi, avnil ria
.. ° v. dan Je. kr,l‘ D Pr09" 8^ u Clga'
nju, kO|U pak |e svaki dan spuStl.
OkoloSeste vure pregovoril
je:

?.*/.* * zoaebnoga vlaka su na one Sínje pus11 ®>de íe v*ak 8^a*- Zosebni vlak s célom
moCjom se je zaletel vu stojeCi vlak. Obedva
vlatj 8U ve,jko kvar jma|i R j{ j : k •
8e je Culo VeC kak Se8,deset gu J rtvj ^

S Bogom majka draga i vi japa mili,
Ki ste me v mhdosti gori odhranili.

a,
1 8e e^e * . . .
. .. , ,
malo vréme zaspal je kralj i okofo
devete vure spustil je svoju plemenitu duSu.
_ K ad budu horunili kralja? Так
Qű
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se énje, da sam Karoly kral| zahtévs, da
skim predi kurumju. Pokehdob pak magjarski zakón tak govori, da po 9mrti pokoj-

petdeset oranjenje potegli vun iz ruSevine
najveé su ih soldati i drugi prosteSi lindi
ober Detdeset iih ip ,atn runinnib u uL
dimnesta odmah s i юмЬп!И|
fl'
aimpesia oaman su zosebntm vlakom doklori j branilelji isii na pomoé

Bog po2iyi naäeg Ferenca Jo2efa,
Так takaj cesara Stovanog Vilmosa;
S tem vojujem dalje proti zemlji ruski,
Kak dugó mi dragi moj Boáek dopusti.
Vu hareu.
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H a b u s A n d rá s vojnik DOga kra'ja I Za Sest mesecov svikak se т о íz Alsó-Mihályfalve.
ra növi kralj korunit., svrho toga med ovim
-----vremenom i Karolya budu kurunili VeC se
— 8 troga odredba za trztvu duba- i to énje, da ova velika sveéanost decemb«a. Finánc minister шзуетЬга 1(5 ga slrogu ra meseca bude.
°dreJbu je poslal, kak treba duhana tráiti,
— Ulazllt emo vu Krajovu. Za KonSnajmre pak da né ga smeli draíte tr2iti, kak tanzom Knjova je naj vekéi váráé. NegdaSje odredjeno. Vu odredbi stoji, da vu krémi, nje Maié Romanije glavni varas. NaSi i
kavanl i hotelu néje ^meti nikakvoga du- nemSki Seregi na stopetdesel kilometrov su
hana traiti. íz ovth meslah Iicenca odmah vdrli vu Romaniju i prevzeli su Krajova
°dneseju fioanci. Koj proti odredbi zagreSi, varasa, koj za BnkareStom najviSe 2eljez*
íe(íen mesec reéia dob;. Vu kas nah, sol- nie ima. Odovud ie samo oetdesrt kilómétdaékih kant nah vu soldaékihépitalah i du2e rov dalko »ийпа granica Romanije. Pokeh-
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za prosto leto 1917. XXXIV. teéaj. Za medjimurski púk sastavil: Margitai Jóiét. Ov
naS kolendar je izaSel iz Stampare Fischela*
Fiiipa vu Csáktornyi. Céna mu je jedna kurúna. Koj k tomu joS 10 fillérov poSle za
poStu, (tak svega skupa 1 kruna 10 fillérov)
on more po poSti dobiti kolendara. Sadríaj
kolendara je letos osobito povuéljiv, zanimIjiv i vekSi, kak je do vezdA bil. Osobito je
vnogo za éitati od tabora. Dvadeset i dvé
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Csáktornya, 1 9 1 6 . novem ber 19.
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alikah je vu kolendaru, kője su sve iz bojoog polja. Vu kolendaru se nahadjaju siedeCe átive i popévke od naáih najboláih
medjimurskih piscov. 1. Prorok za leto 1917.
— 2. Zivotopis Emanuela Kollaya i njegova
elika. Napisal Margitai J. — 3. Pijanstvo Ш
(pripovést). Napisal Kollay E. — 4 Sve se
bu poravoalo, (popévka). SloáLil je Kutuyák Ш
M. zvonar. — 5. Zakaj je tabor? Napisal
Loparics J. — 6 íz tabora, (popévka). Sloiil Gyura Peter. — 7. Riedka privr2enost
psa, (pripovést). Napisal Kollay E. — 8. Kruh
naS svagdaönji. Napisal: Miska. — 9 Na
bojnom polju, (popévka). Slo2il: Ficz Ernő.
— 10. Pripovést od dobroga kapitana. íz
magjarskoga prevel: Sray F. — 11. Mislen ja
na duánera dnevu. Napisala: Vincetics Agata.
— 12. Boj s ru9om, (popévka). Sloíil Sza
bol Balaí. — 13. Jeden hrabri vojnik, (prb
4povést). íz magjarskoga prevel Sray F. —
14 Pésma od medjimnrskih zvonov. SloZil
Dodlek Ferenc. — 15. íz kmiéne Romanije. 8 «
íz magjarskoga prevel; Sray F. — 16. Sa- j
ш в в ш т в в в в в в
racenski knez, (pripovést). íz magjarskoga'
prevel Sray F. — 17. Dvie matere, (pripo- j _ _ _ _ _
vést). Napisal Kollay E. — 18. Jeden téglec
muskátlin, (pripovést). Íz magjarskoga prevel: I
Pataki V. — 19. Vernost junaéka, (popévka)
SloSil je: Veselko Lajos. — 20. Opel sem
céli Clovek, (pripovést). íz magjarskoga : Sray |
Drűvaíüred község eladná
F. — 21. Ljudi pobolöajte se! Napisal: Lo-j
lajdonjoggal
a jö íorgalmu
paries J. — 22. NaSe síiké. Napisal M. J.
— 23. Kratki veseli taborski dogodjaji. Dva-.i
deset i Cetiri kratke smeáoe pripovesti. Izi
vun toga je3U vu kolendaru za gospodare
potrebne hasnovite i povuőljive ménjéé étive
, ,
. . . . . .
i navuki, sejmi i t. d. Preporuéamo naá коlendar naáim éitateljem! Nebi smela niti
nyerését biztosítja.
.
jedna hi2a ostati bez ovoga kolendara.
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Értesítés.
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Van szerencsénk t. betevőink tudomá-%
%
• sára hozni hogy a pénz viszonyoktól indíttatva»
* 1917. év január 1-től betéteink kamatlábát^
Ц4°|0-ra leszállítjuk.
Ц
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Perlak, 1916. november 30.
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E la d ó h á z !
Murakiráiyon
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korcsmáját, ile lto H flZ

Házeladás!

, kerttel szabad kézből eladó. Bő-

vebb felvilágosítással szolgai a
Érdeklődők jelentkezzenek a tulajdonos
községbirónál.
;_
M urakirály.
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„

elöljáróság.

Csáktornyán Rákóczy-utca 20.;
szám alatti egyemeletes ház ai
hozzá tartozó 2 kerttel

A JU N G S R A M L Ä M P A “
g a z d a s á g o s , m ert h o s s z ú é l e t t a r t a i m u .

F4T* A m i n ő s é g é r t a g y á r s z a v a t o l .

elad ó !
Bővebbet a tulajdonosnál.

Kcrje m indenütt a „ T u n g s ra m “ véd-
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j e g y g y r l el lá to tt lá m p á t. G y á r t ja a z

Egyesüli izzólámpa és Villam ossági Részvénytársaság
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Hazai g yártm ány!

Ú j p e s t 4Г

H a z a i g yá r t m án y !

S z iv o n c s ik A n ta l
C38 1 - *

Rákóczy-utca 36. sz.

I l i i Ш и п ! ! Karácsonyi ás újévi ajándékok
nagy választékban és jutányos árban kaphatók:

Postuvanim obeinstvom
dajem na znanje, da sam na
Csáktornya, vu Festetics-ulici
p o k r a j k a s a r n e dobro
oredjeno mirodija i kratak
roba stacuna odprla.
T )D llfflo ll
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Rosenfeld I. érés és ékszerésznél
Csáktornyán Árpád-tér (takarékpénztári épület).
* Raktáron mindennemű inga-, fali- és
633 2—•

zseb ó rák .

Tőrt arany és ezüst a legm agassabb árban beváltatik.
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) Könyvnyomdájában Csáktornyán

