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X Lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

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

Straosz Sándor könyvkereske- 
iése. Ide küldendők az előfizetési 
jijak, nyiltterek és hirdetések.

Telefon szám 34.

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

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Eliflzetéei Érek:
Egész évre . . S kor.
Fél é v r e ................... 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. 
Hirdetések Jutá.iyoean számíttattak. 

NyIIttér petitesre 50 Sllér.

Felelős H erkeictői

ZRÍNYI KÁROLY.
FOaserkeute :

MARGITA! JÓZSEF.
KUd6 é« UptuUJdono«:

STRAUSZ SÁNDOR.

Nagy takarítás.
Megszűnt a nyugalom, mely hónapok 

óta a szerb hadi szintéren uralkodott. Oazt- 
rák-magyar és német ütegek tüzelik a szerb 
erődítéseket és gyalogságunk is lámadja a 
szerb hadállásokat. Hogy nem véletlen mű
veletről, hanem tervszerű taktikáról van szó, 
az kétséget alig szenvedhet

A jelentésekből következtetni lehet arra, 
hogy az uj offenzív a széles alapon indul es 
hogy ezúttal erőteljesen, a döntő sikerre való 
kilátással kezdődik, azt biztosra lehet venni. 
Fegyvereink ezúttal ezen a vonalon is győ
zedelmeskedni fognak. Biztosítja ezt nekünk 
az általános hadihelyzet, mely nekünk Orosz
országban kivivőit győzelmeink után az oro 
szoknak élet-haiálvergődése dacára most már 
megingathatatlanul kedvező.

Szerbia megtámadása igazolja a német 
kancellár nemrég tett kijelentését, hogy az 
ellenség megtámadására nagyszámú katona
ságunk szabadult fel az orosz harctéren. 
Tudjuk immár, ki ellen készül az újabb tá
madás. Végleg leszámolunk most Szerbiával 
Ameddig a helyzet keleten és Galíciában 
még nem volt tisztázva és az orosz hadse
reg még teljes erejét birta, nem foglalkoz
hattunk Szerbiával, mert összes erőinket a 
legveszélyesebb ellenség ellen kellett felvo
nultatnunk, hogy mindenekelőtt vele végez
zünk. Meg kellelt elégednünk azzal, hogy 
egyelőre Szerbiával szemben tisztán védelmi 
állásba helyezkedjünk. Most az orosz had
sereg veresége után, ismét felvehetjük of 
fenzivánkat Szerbia ellen.

Oroszország veresége, a nyugati had
színtéren el nem maradható ofíenzivánk, az 
a megfenyítés, mely az olasz perfidiára, a 
szerb gyilkosok alattomosságára vár, végre 
pedig Konstantinápoly megvédése meg fog
ják hozni a döntést: a központi hatalmak 
és szövetségeseik győzelme ennek a sokat 
zaklatott Európának meghozza a békét, mely
nek tartósságát nem utolsó sorban az is 
fogja biztosiiani, hogy a háborúba immár 
bevont balkán tűzfészek évtizedek óla min
dig újból meg újból felcsapódó lángjai örök 
időkre el lesznek oltva.

Tanítók a tüdővész ellen.
(10 0 0  k o ro n a  ju talo m  10 tanítónak.)

A tüdővész elleni védekezés sociális is
mereteinek terjesztésében nagy szerepük van 
a tanllóknak. A József Kir. Herceg Szanalo- 
rium Egyesület, ez a par excellence tüdő
vész ellen küzdő társadalmi és egészségügyi 
szervezet évi ől évre a magyar tanítósághoz 
fordult, hogy legyen segítségére a tüdövész 
elleni ismeretek terjesztésében. A tanítók az 
iskoláiukban a jó levegőnek, tisztaságnak, 
rendes étkezésnek egészségügyi fontosságát 
már a múltakban is hangoztatták, újabban 
azonban a tuberkulózis elleni védekezés or
szágos szervezése lolylán e tanítások céltu
datosabbak lettek és érintették a fertőzés 
veszedelmének orvostudományi kritériumait 
is. A zsenge növendékek előtt a tanítók a 
mindennapi élet szörnyű példáival bizonyí 
tolták, hogy az egészséges életmód elemi 
szabályainak be nem tartása minő szörnyű

100—100 korona jutalomban, vagyis össze
sen 1000 korona jutalomban részesített. Az 
egyesület mérlegelte a hozzá beterjesztett 
jelentéseket s ezek alapján a következő ta
nítóknak ítélte oda 100—100 koronás ju
talmait : Bagoly Béla ig. tanító (Barálos), 
Fischer Lipót ig. tanító (L ptószentmiklós), 
Fülöp Gyula tanító (Nagyrákos), Horn József 
isk. igazgató (Foprád), Kiss Béla ig. tanító 
(Újpest), özv. Konecsnv Jánosné tanílónő 
(Szilágysomlyó), Kovács Ida óvónő (Vészlő), 
Nergert Vilma tanílónő (JászkarajenŐ), Lu
kács Dénes tanító (Alsógyei tyán), Szutler 
Dániel ig. tanító (Pápa).

A magyar tanítóság nem szokott hozzá, 
hogy a maga önfeláldozó, önzetlen, hazafias 
ée sociális tevékenységéi, akár a nyilvános
ság, akár magánosok részéről valami nagy 
méllánylásban részesítenék Épen ezért kü
lönösen megemlítésre méltó a József Kir. 
Herceg Szanatórium Egyesületnek ez a spon
tán elismerése, mely a maga anyagi értékén 
messze lúlmenőleg, rendimül! erkölcsi érté
ket jelent a tanítóság' szempontjából. Hisz- 
szük, hogy a magyar tanítóság a tuberkuló
zis elleni védekezés áldásos ismeretterjesz
tése terén további eredményes munkásságot 
fog kifejteni.

Nyílt levél.*
Igen tiszteli Szerkesztő Cr!

Kérem ezen szomorú esetet becses lap
jában közzé tenni.

Brutális pap.
Ez az oíT.mziva az általános helyzetre 

való tekintettel azért nagyjelentőségű, mert 
győzedelmes előrehaladásra utat nyit a köz 
ponti hatalmaknak a Duna mentén Bulgá
riához. Ezáltal — Románia elkerülésével — 
közvetlen összeköttetést létesíthetünk Bulgá
riával a Dunán, ami különféle szállítások 
eszközlését könnyíti meg s nincs kizárva, 
hogy a Dunának ily módon való elfoglalása 
döntő hatást fog gyakorolni a további had
műveletekre.

Úgy látszik, hogy ellenségeink is tisz
tán látják akciónk nagy horderejét; erre 
vallanak legalább azok a hírek, hogy az 
antánthatalmak a szerbeknek katonai segít
séget fognak nyújtani és minden igyekeze
tükkel azon vannak, hogy a központi ha
talmak és Konstantinápoly közt a közvetlen 
összeköttetés létesítését megakadályozzák. A 
központi hatalmak nagy hadiereje, katonáik 
és a török katonák lelkesedése és önfelál
dozó vitézsége, nemkülönben a bolgároknak 
mozgósításukkal történt határozott állásfog
lalása azonban minden bizonnyal meg fog
ják törni az ellenség szándékait és mint 
minden más vonalon, úgy itt is, csakhamar 
érvényesülni fog az a fölény, melynek vég
eredménye győzelmünk leez.

rombolásokat idéz elő a családokban. A tu
berkulózis lakásbetegség. Ezt igazolják a 
legalsóbb népesség körében pusztító és nem- 
zedékről-nemzedékre valósággal öröklődő 
fertőző esetek. A megismerésnek, a kóroko
zás e megállapításnak pedagógiai felhaszná
lása alkalmas arra, hogy a növendékek ré
vén az alsóbb népesség körében áldásosán 
terjessze az egészségügyi ismereteket.

A magyar tanítóság helyesen ismerte 
fel a maga feladatát e téren s a József Kir 
Herceg Szanatórium Egyesület évröl-évre 
konstatálhatta, hogy a tanítóság munkája 
milyen jelentékenyen segíti előre humanitá
rius és ismeretterjesztő tevékenységét. Ez 
indította az egyesületet arra, hogy legujab 
ban egy egészségügyi tízparancsolatot is köz 
forgalomba hozolt, amelyet sok ezerszámban 
szétküldött az iskolák vezetőinek.

Kétségtelen, hogy ez az egészségügyi 
tanácsadás megtalálja az utat a gyermek 
elmékhez és a gyermekeken át a szülőkhöz.

A József Kir. Herceg Szanatórium Egye
sület a tanítóság nemes munkáját méltá
nyolni kívánta azzal, hogy az ország tanítói 
karából 10 olyan tanítót, aki a tüdővész el
leni védekezés sociális ismereteinek terjesz
tése körül a legtöbb eredményt produkálta,

Mozsár István, Stndóvár és környéke 
általánosan gyűlölt plébánosa, annyira meg
hurcolt családommal együtt ezen gyászoló 
válságos napjaimban, melyet meglorlatlanul 
nem hagyhatok.

A dolog a következő: Férjem Forintos 
Lajos postamester váratlanul hirtelen el
hunyt, abban a percben, midőn a meghívott 
lelkész belépett; s így a szent gyónást nem 
végezhette. Ez oknál fogva a plébános meg
tagadta a harangozást s a temetőbe elkísé
rést. S midőn a drávavásárhelyi esperes úr 
иг ő saját felelősségére megengedte a tisz
tességes eltemetést, akkor is konokul ragasz
kodott a paragrafusokhoz, azzal az indoko
lással hogy neki még az esperes зет pa
rancsol. S hogy a nép haragja elől kibújjon, 
azt hangoztatta nekik, hogy a megboldogult 
luteránus volt. Holott sokkal buzgóbb róm. 
kath. volt, mint ő, pap létére.

Mozsár István a boldog emlékű előd
jére, a kedves jó Ivkó plébánosunkra, hal
doklása közepett azt mondla nevetve, ör
vendve férjem és én elöltem, »Most döglő- 
dik.« Minden soromra szent esküt merek 
tenni.

•A közleményért nem vállal felelősséget a szerkesztő.



Férjemre pedig csak azért haragudott, A rendelet kétféle hadműveleti terüle- BitófAt faragtak, oltár lett belőle; 
mert boldogult elődjét folyton jelentgette s tét külömböztet meg: belsőt és külsőt. Vi- V
férjem nyakára járt, hogy mutatná elő, mit dékünk egyikhez sem tartozik, de érint a Me!htte fogva tart egy csodAs igézet> 
s kiknek írt. De férjem természetes erre külső terület: közvetetlenül Várasd és Be- Térdre bulim készt a kegy és a . . .  becsület. 
nem volt kapható, e miatt azóta folyton el- lovár vármegyék s Stájerország, közvetve 
leoszen v vei viseltetett Irta«* Zégréb , távolabb Pozsega, Verőce ‘ Baranya

Végnélkül!, sok intézkedés után, végre vármegyék, Pécs, Zágráb városok slb. révén. pertg csattog** szárnyai,
a helybeli jegyző urunknak megígérte, hogy Úgy belső területen, mint külső terű- Rohanunk előre télben, vízben, sárban. 
rendben eltemeti. leire való utazásra, a személyazonosság iga- És a tizenhárom  . . .  Nem! most már sok száz vám

E közben az esperes úr volt szives zolására Igazolójegy váltaudó. Ausztria te akkor a t nerelíek
telefonon érdeklődni a dolog mibenlétéről, rületén csak az oly igazolójegy érvényes,
mert ellenkező esetben az érsek úrral akarta melyhez a birtokos arcképe is hozzá, van sitótát faragtak, szent kép lett belőle 
elrendeltetni a végtisztességel. erősítve. A külső terület határvonalának át- s  immár ők is, ők is ott vannak előtte.

Hires plébánosunk az utolsó percig hí- lépésére csak a következő záradékkal ellá- B e z e r é d y  L a jo s .
tegetelt, mikor már másfelől az intézkedést tolt igazolójegy jogosít: »Érvényes a külső -------
lekéstem. í hadműveleti terület határvonalaink állépé- _  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a

Megszegte Beletz jegyző úrnak telt sza-j sére.« Az igazolójegy 3 hónapig érvényes, xXXIl-ik évfolyam IV-ik negyedébe lépett; 
vál. S a harangozót, amiért bátor volt ha- de meghosszabbítható. Az igazolójegy kiállí- ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize- 
rangozni, 30 évi hű szolgálata után állásá- tása díjmentes, de bélyegilletékként a nap- tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
ból kidobta, leányát harangozás közben föl- számért dolgozók 30 fillért, egyéb személyek a kjfc pedig előfizetési díjjal hátralékban 
pofozta, ki sirva futott hozzánk panaszra. 2 К t fizetnek. Az igazolójegy kiállítására vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked*

Az elhozott gyertyalarlókért is nagy községekben a járási főszolgabíró, ahol a jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn- 
patáliát csapott. Szóval a legközönségesebben főszolgabíró és kirendeltség hatósági területe akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal 
viselkedett. összeesik, mindkét hatóság illetékes. (A csák- _  Kitüntetés. Őfelsége a király Maszt-

Temetőbe kivitelkor harangoztatott egy tornyai hatarrendőrségnél aẑ  igazolványok nak j ÓZsef (MabZtIiak József Csáktornyái 
kicsit. Káplánjához kántort nem adott, de kiadása hétköznap d. u. 2 5 ig, vasárnap jparos fja ) déli vasúti hivatalnoknak a hadi
aki helyettesitelte, egy sokkal nagyobb em- d e 9— l l  ig, a községi elöljáróságnál hét- forgííiom terén teljesített kitűnő szolgálatai- 
bér, a köztisztelet » szeretetben részesülő koznapokou d. e. 9— 12 órai« történik.) nak ellsmeré8eü| az arany érdemkeresztel a 
ráczkanizsai igazgató taniló, Tihanyi Lajos A kuls<> határvonal átlépésénél, de vftézségi érPm 9zaiagján adományozta. 
úr. Melyért ez utón is hálás köszönetét szomszédos forgalomban (40 km.-en belül), _  „  á An,0,pk JÓMPf _áBr4bi 
mondok. Azért a temetés inpozánsul folyt a rendes igazoló okmányon kívül a Személy- ée táv ÍdaUnécso“  a nc-ta- és

ié, csupa inteligencia volt jelen s számos azonossági Igazolvány is érvényes. Erre csak r<Ja ti9zlké ,  , í vám tanára életének 
koszorúkkal elhalmozlák. Szegény férjem * halár mentén lakók jogosítottak, mint ál- fi() j([ á,lan)j bZ0|s/4|'já , oVjjj ávében
iránti mély részvét nyilatkozott meg a te- landó szolgálati viszonyban lévő munkások, ~ szenvedés után Zá°ráhban elhunvt' 
me^ gen továbbá azok, akiknek erre birtokuk vagy rAövl,ü1 sz^ vedé9 u,an Zágrábban elhunyt.

Legvégső kétségbeesésemkor mikor kér- bérletük van, vagy akik orvoshoz, gyógy- n 0 p ^ÓZSP[ )Pn a с^ к*0ГПУа1 k,r
deztettem : nem lesz hát harangozás? Azt szertárba (gyalog, kocsin, vasúton) utaznak, Poetahivatalnál »» főtiszti minőségben szolgált, 
izente ahhoz semmi közünk! vagy élelmi cikkek adásvétele céljából van- Gyaezhir. Kelemen Ferenc, kocsmá

ig flvászmisét is í órával előbb tette nak a szomszédos forgalomra utalva Ható- városunk derék polgára, ^zept. 24 én 
és orgonl nem szólt, sem harang sá8ok idézö v^ zése 18 érvényes az utazásra, e,hunYl Csáktornyán. Nyu-

Boldogult elődjét addig jelentgette, mig ha a személyazonosság azon a hatóság által födjék bpkébe*]! ,
teljesen beteggé tette s a sirba vitte. Vájjon, '*azo,va v*ü- A személyazonosság, igazol- -  HÖ8i halai. Kilka Frigyes 53. gya- 
nem jut-e ő is hasonló sorsra?! De a bosszú YánYl a közsé«' va*Y körjegyző állítja ki. logezredbeli százados, az arany érdemkereszt 
mindig az illetőnek saját magára száll vissza, Érvénye 1 hónapra terjed, de meghosszab- tulajdonosa a harctéren szerzett sebesülése 
s ezt egy gyenge tudatlan asszony jó szívé- buható- Ha ez az ulazás a szomszédforgal- következtében Budapesten elhúnyt. Kítka 
vei idézte elő azzal, hogy nem mert igen mon lu,lerÍed* csak akkor foganatosítható, Frigyesben Zmdl O ga úrnő férjét siratja, 
ideges, félénk, térjének papot hívatni. ba az '8»zoló jegyre az illetékes rendőrha- — Áthelyezés. A vallás- és közokt.

Távozzon tőlünk ez a brutális pap, ne tóság az utazás időtartamának záradékát rá- q m fcjr miniszter dr. Pólya Sándor kir. t. 
botránkoztassa tovább is nyáját. vezeti. tanfelügyelőt Veszprém vármegyéből a zala-

S mennél távolabb esik tőlünk, annál . A féljegy vaitasara jogosító arcképes vármegyei kir. tanfelügyelőséghez áthelyezte, 
közelebb állunk az egy igaz Istenhez! 'd í v á n y  tulajdonosa ezenkívül semmiféle _  Köszönetnyilvánítás. A helybeli vö-

S még egyet igen tisztelt Szerkesztő í  * ^  9 rÖS kerefizt flóke*Y,el* H«etve az üdítő álló-
Ür! Szabadjon kérdeznem a stridói piebá- »oriaiianui uiaznaiiK. más céljára mé|(Ó8ágog tolnai Festetics Jenő
nőstől, hogy az ő személyének és hivatásé- Akl «gazolóokmányaval barmiképen gróf úr 600 koronát voIt kegyes adomá
nak szóló paragrafusokat is oly hűségesen visszaél vagy a rendelkezéseket megszegi, ny0znj me|y nagylelkűségért fogadja Ö Mél- 
be.artj.-e, min. azok.., amelyek más em- «  * 2° °  K Pénzbunle,ésre « « a ' a  f i ó I e ^ f e r l T k f  i l l X  a . üdUŐ
bérnek szólnak? __ állomás vezetősége részéről a leghálásabb

Stridóvár, 1915 szept. 24. — Hirdetmény. Csáktornya község elől- kÖ9ZÖnetet. — Stridóvárról N. N. 3 korona
Mélv tisztelettel iárósága által a járás íőszolgabirájának f 0t ^,,f rlß küldöU be a Vörös Kereszt egylet

' У 7879/1915 sz. rendeletére közhírré tétetik, he,Ybeli fiókegyletének, melyért az egylet el-
Ozv. F orin tos L a josné hogy mindazon népfölkelő kötelesek, akik noke nY,lván09 köszönetét fejezi ki.

postamester az 1872— 1865. évben születtek és a be- —  Adományok. Hoffmann Ignácnál tar-
mutató szemlén alkalmasaknak találtattak lözkodó Focher Franciska rokonának Mag-

Utazási igazolványok. és annak idején midőn katonai szolgálatot duska és Rózsika lánya a Vöröskereszt hely-
r  J * teljesítenek tisztek voltak — tisztté való ki- be,i fiókJa javára 28 30 gyűjtött, Stridóvár-

A m. kir. belügyminiszter 32000 sz. nevezésükre vonatkozó kérvényüket sürgő- f01 e8Y ismeretlen pedig ugyanerre a célra 
rendelete a hadműveleti területekre vonatt sen, legkésőbb azonban e hó 5-ig az illeté- ^.40 К-t posta utján küldött, melyért az 
kozólag a polgári személyforgalom korláto- kés népfölkelő parancsnoksághoz terjesszék elnökség köszönetét nyilvánítja, 
zása* és igazolási kötelezettség tárgyában uj be. A községi elöljáróság. —  Áthelyezés A zágrábi érsek SzerSa
intézkedéseket léptetelt életbe. A rändele- ‘ "  -  f  M*t< atridóvÉri ktplint, hitoktatót, Kopriv-
egyfelol megszünteti a Csáklornya— Nagyka- IV U Jj U Л F E L E K .  nica melletti Rasinyára helyezte plébános 
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felé irányuló utazási igazolvanvkényszert, tU o o n  é s  m o s t .  riumból most kikerült Lictenberger Pétert
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У , ‘ , Szennyes és véress ah. mégis olyan tirága, Murafüreden közel a révliez két oroez fo-
ges Igazolványkényszert rendel el. ,)rieáhb Min, mtatяг Utkih.irhijk,  go)y hozalla u  ,nagál All István
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bíró tudomást vett róla, elcsípte őket. Az| 
egyik Drigori Baravko 28 éves szakaszve-! 
zető egy kozákezredből; a másik Tyereulyov j 
Janek 23 éves gyalogos közember. Á'liiólagj 
6-an szöktek meg a zalaegerszegi fogolytá
borból, ezek közül 5 en már kézrekerüitek, 
Szerbia felé törekedtek. Hátizsákjuk tele volt 
élelmiszerrel, mit a jólelkü fokosoktól kap
tak. Elég meggondolatlanul segíti elő igy, 
maga a nép, a szökések lehetőségét.

—  Utonállás. Györgyhegyen, Petovári 
korcsmájában idogáll a minap Nemec Ist
ván gáborvölgyi lakos, kihez Zadravec Fe
renc (Kupasz) 17 éves rovott múltú legény 
csatlakozott. A legény 2—3 teát fizettetett 
a borközti íöidmivessel és azután távozott. 
Ámde az utón megvárta a hazatérő mecé
nását egy völgyben, kit arcul vágott, fojto
gatott, majd elszedle a nála már a korcs
mában észrevett, körülbelül 40 kor. pénzét. 
M éber stridóvári csendőrség azonban ha
marosan kipuhatolta az ügyet és az egész 
télen tyúklopással foglalkozó kiskorú legényt, 
ki egy jómódú gáborvölgyi gazdának a fia, 
újból átadta a bíróságnak.

— Uj sorozások. A honvédelmi minisz
ter rendeletet adott ki az uj sorozásokra 
nézve. A rendelet szerint most mindazok 
az eddig alkalmatlanoknak találtattak kerül
nek sorozásra, akik 1873 január 1-je és 
1896 dec 31-ike közt születtek. Ezek n pót
szemléken alkalmasságukhoz képest osztá- 
lyoztatni fognak. Az 1873 január elseje és 
1896 december 31-ike közt született nép- 
fölkelésre kötelezettek pedig, akiket felmentet
tek a tényleges népfölkelői szolgálat alól, 
népfölkeiői igazolványi lapot ki kell tölte- 
niök akár kiképzett (A. alosztályű). akár ki 
nem képzett (B. alosztályú) népíölkelők azok. 
Nem tartoznak népfölkelői lapot kitölteni a 
tartalékosok, továbbá a szolgálatonkivüli vi
szonyban lévő és nyugdíjas katonai havi
díjasok, amenyiben katonai rangjukat meg 
tartották.

— A vármegye egészségi állapota. Ár-
vay Lajos vármegyei alispánnak a törvény 
hatósági közgyűlés jelentése szerint ez év 
2-ik negyedében fertőző betegségekben 1154 
betegedett meg, meghalt közülük 84 egyén. 
A legtöbb betegség kanyaróra (498), vör- 
henyre (223), hasihagymázra (158) s hólya
gos himlőre (115) esett Érdekes, hogy a be
tegek közölt 150 katona volt Trachomában 
ez év első felében ápolás alá került 174 
egyén. Orvosrendőn boncolás 2, külső hűi- 
laszemle 57 esetben teljesfttetett. Snlyos testi 
sértésnek 24 esete jelentetett be. Öngyilkos
ságot 14 egyén követett el. Véletlen szeren
csétlenségből bekövetkezett halálnak 24 e- 
gyén esett áldozatul. Szerencsétlen szülésnek 
8 esetben volt orvosi beavatkozásra szük
ség. Elmekórnak 13 esete képezte hivatalos 
beavatkozás tárgyát. Veszett ebmarás követ
keztében 1 egyén szállíttatott a budapesti 
Pasleur-intézelbe. Két évnél fiatalabb gyer
mek gyógyíttatása 82 esetben lett elmulasztva.

— A háború. Minden harctéren elkese
redett küzdelmek folytak a múlt héten. Az 
antant kétségbeesetten erőlködik, hogy még 
a tél beállta előtt sikereket érjen el, rész
ben pedig hogy ezekkel a Bűkán-államokra 
hatást gyakoroljon s igy a Dardanellák ku
darcait kiköszörülje. A franciák és angolok 
Franciaországban iszonyú offonzivát kezdtek. 
Minden erejökel latba vetik, hogy a néme
tek frontját áttörjék s őket Franciaország 
és Belgium területéről kiűzzék Persze, hogy 
a németek erre jó előre elkészüllek s a he

lves támadásokat energikusan visszaverik. 
Oroszországban Hmdenburg pontosan előre 
I halad; bár a terepviszonyok s a vasutak 
! hiánya nagy nehézségeket támasztanak. Azért 
azonban Dünnaburg és Riga sorsa meg van 
pecsételve. Volhyniában is a nagy orosz 
offenziva megtörött s az oroszok az egész 
vonalon visszavonulóban vannak minden
felé Az olaszok is nagy erővel harcolnak, 
a Dardanelláknál is nagy csaták dúlnak. 
Szerbia ellen azonban eddig mi sem történt. 
Készülnek katonáink, hogy a betörés ele
gendő előkészülettel és erővel történjék.

— Színészet. A szini szézon véget ért. 
Rácz Dezső szinlársulata csütörtökön Csáktornyái szereplését befejezte. A hét folyamán 
jutalornjátékok voltak soron, mindenkor meg
lehetős telt házzal. A szinészek Csurgóra 
távoztak

— Többszörös betörés. Muraköz felső 
vidékén szeptember hó folyamán egymást 
érték a feljelentések betörések és lopások 
miatt. Végre sikerült a stridóvári csendőr
ségnek Novinycsak György erzsébetiaki il
letőségű egyén személyében elcsipni a tol
vajt A nevezeti, szekerészkatona az 5 sz. 
pozsonyi ezrednél szolgál. Hogy szabadsá- j 
golásáról visszament, Szombathelyen talál- j 
kozott bevonuló katonacimboráival, ott eszel
ték ki, hogy nem tesznek eleget kötelezett-1 
ségeiknek. Csáktornyára jöttek, hol katona- 
ruháikat telcserélték lopással szerzett polgári 
ruhával. Majd megkezdték működésüket. 
Tizenegy betörést követtek el vagy 8—9 
községben. Loptak pénzt, ruhafélét, élelmi
szereket stb. Százakra megy a pénz összege. 
A ruhafélét és egyéb tárgyakat eladták 
Csáktornyán, Luttenbergben. Ezen a pénzen 
kisebb kocsmákban mulattak. Az élelmiszert 
pedig »Cerije« nevű Szelencze—Szenlgyörgy 
közti nagy erdőben fogyasztották el rejtett 
tanyájukon. Novinscsak társairól csak mint 
Gyuri, István, Pali ról tud felvilágosítást adni, 
mert egymást csak igy ismerték. A három 
társat, kik elillantak, csak személyleírásuk 
nál fogva keríthetik kézre. A nyomozás szé
les körben megindult A mezei munkával 
foglalkozó lakosság, ki pénzecskéjét a láda
fiókjában rejtegeti gyenge zár alatt lévő la 
kásán, fellélegzett a betöréseiről már fiatal 
korában ismert Novinscsak György clfogatá- 
sával, ki vezetője volt e bandának.

— Szüret. Slridóvár vidékén a szüret 
október 10 én veszi hivatalosan kezdetét A 
permetezett szőlők jó közepes terméssel ke
csegtetik a gazdákat. A szőlő már eddig is 
szépen beérett. Az elmúlt héten 70 fillértől 
92 fillérig történtek nagyobb kötések.

— Színészet Csáktornyán. Rácz Dezső 
derék színészei a múlt héten is arattak di
csőséget Ped g ugyancsak nehéz a helyze
tük. A színigazgatót katonai szolgálatra hív
ták be s igy fej nélkül van a színtársulat. 
A rendezőnek pedig fáj a feje a sorozás 
miatt, mely a színteremben folyik le. Nap
palra tehát mindent el kell távolítani a te
remből, ami a színházra emlékeztet. S ebből 
kifolyólag másutt kell tartani a sz;n próbákat 
is, ami nemcsak tömérdek felesleges mun 
kával, de tetemes költséggel is jár. Ez azon
ban a szinészek kedvét és ambícióját nem 
lohasztja le. Szebbnél szebb darabokat ad
nak elő, melyekben művészeteket bemutat
ják. Szombaton és vasárnap a Mozitündér 
és Zeuzsika kisasszonyt adták. Természetes, 
hogy a bájos primadonna, Tömön Annus, 
volt ezeknek az operetteknek a lelke. Ked
den színre került a Tiszavirág operett, szer |

dán Tímár Lza erkölcsrajzot adták. A Ti
szavirág atrakciója Rácz Dezsőné, a szín
igazgató felesége, volt. Am t játék és ének 
élvezeteset nyújtani tud, abban ez estén 
gyönyörködhettünk. Rácz Dezsőné mindkét 
minőségében kiválót produkált. Pedig nehéz 
szerepe volt a honleány magasztos érzel
meit az asszony gyarló szerelmének felál
dozni. Megtette, művészettel teile meg. Köny- 
nyen tehette meg, hiszen Virágh Lajos volt 
a csábítója, aki ez estén, szép sikert ara
tott. — Tímár Lizában Nánási Juliska sze
repelt. Ha Tömöri Annus a színtársulat 
lelke, Nánási Juliska az esze. Temperamen
tum, alak, felfogás, játék mind kvalifikálják 
a nehéz szerepekre, melyeket drámákban 
eljátszania kell. Ilyen volt Liza szerepe is. 
Nehéz volt, hogy a romlott társadalom er
kölcstelen felfogásával szemben megálljon s 
lelke tisztaságát megőrizze. Játéka erőteljes, 
de finom, kitörései minden mesterkéltség 
nélkül valók, pózmentesek voltak. Szóval a 
helyzethozta természetességgel igazolta a 
maga felfogását, amiért sok taps járt ki 
neki. A darab sikerében osztozkodott Náná- 
sival Kárpáti Nándor, Timár szerepében. 
Kárpáti jó drámai erő Kemény marokkal 
fogta meg a darab meséjének a gombolyag
ját, hogy gyorsan gördülő fázisait biztos 
kézzel szövögesse. Drámai errupciók, gyengéd 
szeretet harmóniában voltak egymással já
tékában s méltán megérdemelte a tapsot, 
melyet kapotl, amikor az események sodrá
ban tisztességes lelkivilága összeomlott. A 
darabban Földvári Imre is értelmesen ját
szott. A háziorvost komoly sikerrel adta. — 
Csütörtökön kabaré volt műsoron, melynek 
keretében a társulat minden tagja, ki-ki a 
maga szerepkörében, szerepelt. Ezúttal meg
emlékezünk a társulat balerinájáról, Berecz 
kyrői is, aki mint más darabokban, úgy 
ezen az estén is temperamentumosán, ügye
sen táncolt Pataki Elzának is nagyobb sze
rep jutott a Katicza operettben pénteken, 
melyet nagy játékkedvvel és sikerrel oldott 
meg. Ebben a darabban Földvári is öreg
bítette sikereit gyújtó mókáival. Amint ér
tesülünk a társulat október 3 án vasárnap 
játszik utolsót, ezalatt az idő alatt lesznek 
a szokásos jutalornjátékok, a többi na
pokon pedig a még hátra levő újdonságok 
kerülnek színre.

— Jó Ötlet ezekben a drága időkben, ha 
frissítő, jóízű és szomjúságot oltó házi italokat 
csekély költséggel otthon készítünk. 100 liter házi 
italt (ananas, alma, málna stb.) bárki készíthet. 
Az alkatrészek ára pontos utasítással bérmentve 
К 4.50 utánvéttel, öt adagnál egyet ingyen hozzá
csomagol Grolich János Angyal-drogériája, Brünn 
618 sz. Morvaország).

Szerkesztői üzenet.
R ó z s a .  V é r ié  n em  k ö z ö lh e tő .

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon kedves ismerőseinknek 
és tisztelt közönségnek, kik felejthetetlen 
drága férjem szeptember 24 én történt 
elhalálozása alkalmával részvétükkel 
enyhítették fájdalmamat s a temetésen 
részt vettek, ez utón mondok hálás 
köezönetet.

A gyászoló család nevében:
Csáktornya, 1915 szept. 26

özv. Kelemén Ferencné.
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S v e  poáiljke, kaj se tiée zadr- 
jaja novinah, se imaju pos- 

lati na irae urednika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiáíara S trau szSandora 
kam sepredplate i obznane 

poSiljaju.

MEDJIMURIE
na horvatskom i magjarakom Jeziku izlazeöi druitveni, znanatveni i povuöljivi litt za púk

Izlazi svak! tjeden jedenkrat i to: svaku nedeiju.

Predplatm oint je:
Na celo le to ........... 8 kor.
Na pol leta ............. 4 kor
Na Cetvert leta . . .  2 kor.

Obnane se poleg pogodbe I fai 
raöuiaje.

BALKAN.
Velike bitke vu Yolhyni. Francuzka offenziva. Так lias „ladaju“ talijani. 
Bulgaria je pripravua. Grcka mobilizacia. Peter kralj zahvaliti se bude 
moral. Kuliko vojnika ima Turska. Braniti treba Srbiu. Talijani na eerleni 

kriz strelaju. Turske bitke vu Kaukazusu.

Hat stojimo na bojnon poljtt ?
(M . J .)  Rus je proSli tijeden vu Vol- 

hiniji ono hotel s naSom vojskom napra 
viti, kaj smo mi pri Gorlice zvanom mestu 
s ruskom vojskom napravili vu protuletju. 
Tojest i on je prek hotel vdrti centruma 
naSe i nemSke vojske. Strahovito vojnikov 
je tiral proti naSimi zaSancenimi Seregi. Po 
deset redov je naprej tiral. Ove rede su 
naSi postrélali, predi как bi do jarkih na- 
flih Seregov doSli. Koji su pak do jarke 2ivi 
dospeii, oni su se taki naSim predali. Vu 2 
dnCvih je tu naSa vojska 20 oficirov i 4000 
vojnikov polovila. Vu ovoj velikoj bitki smo 
mi nekoliko Stukov izgubili i morali smo 
se nazad potegnuti, da nebi naSe Serege 
velika ruska vojska obkolita. Ali rus je ta- 
kov zgubiCek imel, da je i on potegnul 
svoju vojsku nazad i bojno polje naSim 
prek dal.

Jeden drugi dél naSih i nemSkih Se 
regov pod zapovedniClvom bavarskoga her- 
cega Leopolda prevzel je Negnevic varaSa, 
dalje prama severu gde Berezina potok 
vu Njemen teCe, je opet dalje doSel i ka
rika, s kojom hoCeju ruse obkoliti, je na 
vuzkeSe potegnul Ako bude nam sreCi ma- 
lo poslu2ila, tu bumo mogli obkoliti rusku 
armadiju, koja je vezda vu vebkoj stiski.

NemSki orsag je opet pokazal, как je 
bogát i jak. Tu se je ve vre tretjiput og- 
lasil med nemSkim narodom, da koj ima, 
naj daje za taborske stroSke orsagu na po- 
sudu peneze. Sin« NemSke zemlje au 12 
milijardov, tojest 12 jezer millionov podpi- 
sali za taborske stroSke. To nigdo ne bi 
misül, da su nemei tak bogati, pak pripravni 
za aldov, gda od njih to domovina polre- 
buje. A osobito ne su mislili to francuzi, 
pak englezi, koji vezda vu Ameriki iSCeju 
peneze za taborske stroSke, ar jih sami 
nemaju.

Gda je nemSki сеэаг Vilmos zeznal, 
da su njegovi podlofcniki opet takov aldov 
doprinesli za domovinu, oduSevljeno se je 
zahvalil njim. Lépő je bilo od cesara, da 
je i navuCiteljem i vuCenikom t ismeno iz- 
razil svoju hvalju, ar su i dijaki vnogo pe- 
nrz dali za taborske stroSke. Cesar je od 
ndl, da budu nemáki dijaki jeden den

vakaeija imeli. S tem je hotel cesar zah 
valiti nemSkoj deci, da su i oni svoje priS- 
parane fillére na oltár svoje domovine deli.

Jedne Svajcarske novine su izraöunale, 
da su rusi jedno leto dugo vu taboru dve- 
slo dvadeset i tri jezer ofic rov izgubili. To 
je takov zgub Cek, kojega je te2ko nado- 
mestiti. Zbog toga imaju ruski Seregi takve 
oficire. koji niti pisati neznaju

VaÉno je za nas, da je bugar svoju 
célú vojsku oboruÉ 1 i na srbsku granicu 
postal. Gda je bugar svoje posle izravnal s 
turCinom, onda su se naSi neprijatelji prést 
raSili, ar z toga su vidli, da bugar s nami 
drii. Bugar joS Ceka i ako bude potrebno. 
bu s nami i s turCinom vojuval proti na- 
äim neprijateljem. Grk i vlah je vu miru 
i pazi, kornu bude taborska sreCa poslu2ila.

Srb i talijan se ne trpiju vu najnove- 
Sih vremenah. Srbu je rus obeCal Slavoniju 
i Horvatsku, ako bu tabor dobil. Ali i tali 
jau bi rad odvCekuuti iz kurune Svetoga 
Stefana ove zemlje. Kaiti obedva nemreju 
dobiti Slavoniju i Horvatsku, vezda* je jalen 
i mrzi jeden na drugoga. Kak nam je poz- 
nato, niti jeden, niti drugi nebu mcgel pod 
svoj jarem potegnuti naSe domorodee hör- 
vate, pak slavonce, ar se niti sami horváti, 
рак slavonci neda:u pod srbski, niti pak 
pod talijanski jarem tirati, a osobito mag- 
jari za nikaj nebudu ostavili svoju braCu, 
s kojimi su jezero lét skupa Äivili pod ku- 
runom Svetoga Stefan» Zna svaki magjar 
i horvat, kaj bi rad srb, pak talijan. To je 
zrok tomu, da se na srbskoj i talijanskoj 
granici tak gjegjerno dr2iju magjari sa svo 
jóm braéom horvatom. Na opak bude! 
Srb, pak talijan bude nam moral iz svoje- 
ga dali najmenje tuliko, kuliko bi on od 
nas odzeli hotel.

Srbom je poCelo opet zlo iti. Iz Belg 
rada su vre stanovnike sve odstranili. ar 
su naSi Stuki tarn poceli svoj posel. Vide 
hifcah leÄi vre vu Belgradu vu prahu, koje 
su naSi kanoneri poslrelali. I kre drugih 
slranih srbske granice su poCeli naSi i nem- 
Ski Seregi bilke sa srbom. Budemo vre Culi 
glase za malo vréme cd srbov. Mislimo, 
da budu za njihov nemili Cin, s kojom su 
zaklati dali naSega kraljiCa i njegovu 2cnu, 
friSko naplaCeni. Red je vezda na njih doSel.

Va2ni giasi se Cuju iz Francuzke Fran
cuz bi s pomoójom engleza rad nazaj do
biti od njega odzelih zemljah. Zbog toga 
je oStro navalil na nemee, koji na francuz- 
koj zemlji vu svojih dobro uapravljcnih 
äancov paziju, da nebi francuz nazaj dobil 
ono, kaj je izgubil. Francuz je 70vurdugo 
pod jednom strelal sa svojimi kánoni dance 
nemSkih Seregov a onda s bajonetti navalil 
na nemee Nerrci su svojom poznatom vi- 
teStvom doCekali francuze. Vnoge su post- 
relali, a na jednom mestu pri Llleju 2600 
francuzov i englezov pak 25 oficirov polo- 
vili i 14 maSin-puSkah odzeli. na drugom 
mestu pri tisneju pak 4000 vojnikov i 39 
oficirov polovili.

Talijani su tarn, gde su bili, gda su 
rat poCeli. Nikaj nemreju naprej dojti. Ov 
naS naiprosteSi nepnjatelj vezda svojimi 
Stuki na naSe Sp tale slrela. Так je vCnil 
i 26 ga septemba. gda je na Görcki Sp tal 
strelal i dosta kvara na Spitalu napravil. 
To je neCloveCanski Cin, ar svi naiodi kont- 
rakta imaju med sobum, da na Spitale ne
budu strelali A talijan je ipak to napravil, 
ar как nam je poznalo, talijan niti kontrakta, 
niti pak svoju poStenu réC nedrSi Budemo 
ga i na to navCil.

Balkan.
Bulgaria odredila je célé vojske mobi- 

lizaciju na Srbski granici od ishodnoga kraia, 
od Dune i ürine pak poCeli su naSi nerr̂ ki 
Stuki grmeti. Glasovitni naSi kanonéri od 
Dune, Szuve i Dr;ne elrélaju i posipavlaju 
s granetlini ov mali i gréSeu orsag, koj je 
vnogo lét vnogo zla napravil, kaj su зато 
naSi neprijatelji od njega zahtévali. Ovaj 
rneli i zloban orsag na sve je pripraven 
bil, skim je nam na Skodu mogel biti. Sad, 
kad smo opet zapoCeli boja na Srbiu, Bo2ja 
pomoC se nam vidi vu Bulgariji, koja je 
ravno ovu vréme mobilizérala 3voju vojsku 
i barem né je jeS mkomu poruCila boja. 
itak pr;pravna hoCe bili s célom svojom 
vojskum.

Mi. kakti rodLina buigarcom. navék vu 
svakim vremrnu s toplom Cutjom smu se 
*ponaSa!i prama Bulgariji. Iz magjarskoga 
srdea nigdur se né zgubila ona trad cija,
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koju smo Cutili prama poStenim bulgarcom, 
skojeml smo negda vremena skup doSli iz 
dalke A2ije i koji su takodjer s velikim terp- 
lenjom ovdi sí vu susedstvim stvorili svoj 
orsag. Mali njihov orsag med balkanaki na- 
rod se je vcépil. Med morjom kojega su 
slavi napravili okolo njega, skorom se je 
veC vtopil i lak je veC bilo, da Europa i za 
bolgarce je mislila, da su slavi. Ali buigar- 
ci Cisto odluCno su se sponaSali od balkans- 
kih slavov. Oi prtoga srdca trézne miseli, 
hrabri i gostoljubni su bulgarci. S lém su 
najbolje e'iCeni к magjarom.

Balkanski slavi né su takvi. Slav je 
podmokjeni na balkanu, zloCestoga srdca, 
lukav i Skodljiv.

Sve ovu nigdar su né tak skazali bul
garci, как pred tridesetemi létmi, kad su 
slavno potukli srbske Serege, takodjer ska
zali su to i vu zadnjim balkanskim boju, 
kad je balkanski narod proti Turskomu or- 
sagu vojuval. Slavne bitke oni su zadobili, 
prama viteíkim turskim Seregom, oni su 
skorom sami krv prelévali. Drugi, najmre 
pák srbi né su mogli prevladati turCine, 
bitku za bitkum su zgubili, ili pák su na 
stran potegli svoj rep i né su Steli niti sami 
za sebe krv prelévati. Za kralko vréme pos- 
vedoCilo se je, zakaj su se tak sponaSali i 
kaj njim je cilj bil. C Ij pák njim je to bil, 
da bulgarci samo se naj muCiju, samo naj 
prelévaju krv, stém slabeSi budo i slém 
lefci njim zemeju sve onu, kaj su vu ker- 
vavim boju od neprijatelja zadobili.

Так je i bilo. Srbi i montenegrovci 
skup su se zdruiili i kad su bulgarci iz 
hiljada ramh krv tcCili, vudrili su na nje i 
zeli su njim onu Macedoniju, za koju su 
tultkSne krvi preljali. Ravno su lak napra
vili, как su naSi neprijatelji s nami Steli 
napravili.

Kad pák je slavna Bulgaria med iz- 
dajmki propala, Sto ju je brand? Austria- 
Magjarskn i NemSka je zapréCila, da su ju 
joS bolje né rezééhali Öve dvé dráave su 
brande Bulgariu, da su ju joS bolje né po 
nisili Óva slrahovdna obmana na jedenput 
je odprla oCi bulgarcom. Previdli su ka| 
moreju Cekati od Russije, koja kakti bra- 
nitelj se sponeáala navék na Balkanu. Ru 
som pák je cilj bil, da niti jedna balkanska 
drfcava nesme moCna bit', jerbo to njim bi 
jako na putu bdo. Za to je morala Bulga
ria propasti, jerbo ona je najvdcZka, naj- 
moCneSa bila i ona je najviSe slavnih bit- 
kah zadobila. Ako se drugaC ustanovi po- 
loíaj, Bulgaria bi bila, как ti jeden vodja 
ostala na Balkanu. Svrho toga je Ruska na 
hujstila prveSe saveznike na Bulgariu

Vu svét mm boju doSla je opet napré 
Bulgaria.

Skim hujSe je islo na bojnom polju 
naSim neprijeteljom, skim bolje su previdli 
írancuzi i englezi, da prama turCinu nikaj 
nemoreju, skim bolje su se vkanili vu iz- 
dajnim talijanom, koji su Cisto nemoCni 
prama nam, slém bolje su Sleli nngovont' 
bulgarce najpodigneju proti nam i proti 
turCinu svoje ornSje. Bulgarci né su se Steli 
povdati i opet za nos voditi. NavCili su se 
véé vu balkanskim boju i rajS' su se po- 
mirili s onJm turéinom, proti kojemu su je 
Steli poslati Túré.ni poStuvali su viteÄke 
bulgarce i dali su njim trijezero kvadrat 
kilomelrov lépe plodne zemlje i jedno 
vaSnu íeljeznxu skoiom moreju tijam do 
mórja

Poleg ovoga kontrakta naSi neprijatelji 
zgubili su zemlju iz pod nog na Balkanu. 
Srbi, koji su vkrali Macedoniu od Bulgarie, 
derhtué glediju bulgarsko mobilizaciju Как 
i rusi, koji dán, na dán velike zgubiCke 
imaju i srbi veC misliju, da su pogubleni. 
Rus je zgubil igraCu na Balkanu, domaj 
pák je vés spotrti, nemoCna je Englezia i 
Francuzka. Strahoviten boj bude se prehitil 
i oni vidiju, da smo bója veC mi zadobili. 
То рак tuliko zlamenuje, da Ruski orsag 
spotrti ostane. Vaána stvar je to, jerbo stém 
balkanske drZave vun zideju iz ruskoga 
jarma i od vezda nebudo slugi Russije, neg 
slobodni ostaneju i sami sebe tak budo 
sloboden ravnali, как njim to bolje bude 
pasalo.

Balkanskomu narodu sloboSCinu nav- 
jesCuvaju naSi i nemSki Stuki pri Duni, 
Savi i Drin». NavjesCuvaju. da bolsi srét 
bude doSel tak njim, как i nam, najmre 
pák bulgarci nazat budo sve onu dobili, 
kaj su ei skervjom vu balkanskim boju 
zaslu2ili i kaj su njim potlam savezniki tak 
neCimurno iz ruk strgali

Bítka pri Novoalexinieci.
Céli Sereg slavnih bitkah smo veC za

dobili, sad opet se je povekäal ov broj s 
jednom velikom bitkum, koja je pri Novo
alexinieci vise danov trajala i tak se je za 
kljuCila, da su ruse Cisto Sírom rezbili. Na- 
ravsko je to, rusi su ovdi probali s naj 
vekSom moCjom na naSe Cete vdirati, da 
si tarnopolskoga frnota s jedi.aöiju i da Bro
dy varasa nekak nazat zadobiju. S velikim 
Seregom vise danov эй ovdi vdirali, 9vaki 
dán nőve regimente i friSko rezervu su po- 
Silali vu ogenj, ali sve njim je pre malo i 
zabadav bilo, né su bili moguCni naSega 
íronta predrti, i célo büko strahoviln'm 
zgubiőkom su zgubili. VaÄno je to zanae, 
lerbo ako bi rusi ovdi naSega íronta bili 
predrli, onda i Sereth i lkává front bi vu 
pogibelj bili doSli. Naprotivno pák je nam 
óva slavna bitka iako na Ьаэеп bila i как 
Hofer general je veC prejavil, rusi eu po 
ovi büki vu Volhyni preslali na naSe po 
zicije vdirati, jerbo su odnemogli. Niti na 
ívka frontu, niti pák na Styr trontu né su 
mogli rusi nikaj va2neSega napravili i po
leg toga, как je to napré bilo znati vu Vol
hyni ravno su tak morali postati, как su 
za onu vréme pri Stripa froutu.

Onu napreduvanje, kaj su rusi na Cast 
caru odredili vu Galiciji, potlam как je Ni- 
kolajeviC nadherceg propal i ostavil bcjno 
polie, Cisto je prestalo i mi izbilja radovolni 
moremo biti s onami bitkami, koje su zad- 
nje tijedne vu Volhyni trajale. Samo Cisto 
jeden mali falaik zemlje. koju smo od rusa 
predi odzeli, smo nazat morali odpustiti, ali 
rusi su to prék jako drago platili i sami 
seüi né fceliju, da bi za evaki ialaCek zem
lje tulikSne krvi morali polroSiti i lulikSne 
municije zabadav po fraCkati.

Dilko gori na severnim kraju Hinden- 
burga Sereg dalje bije ruse, najmre pak oue, 
koji su pri Vilni stali. Od Vilejke na izhod, 
tojest od MolodeCno malo na sever rusi opet 
svelikom silóm su pr *bali nemSkoga fronta 
predrli, da iz kola vun vujdejo. Ove Sturme 
su nemei svoposud nazat zbili. Od zapada 
na izhod nemei neprestalno dalje tiraju ru
se i veC su med Smorgon i Visnem zvanemi 
varaSi vu rnske pczicije opet doSli. Nemcom 
sve tak ide, как si to napré zraCunaju.

Bitka ovdi joS traja, ali veC znamo. как 
se bude dokonCala. Napreduje i Lipot ba- 
varski herefg i ovi dva generali budo ovu 
veliko bitku zadobili, pred kojom rusi 2urno 
se hoCeju vugnoti i svrho toga s velikom 
eilum retiréraju.

Vu Volhyni takodjer retiréraju rusi, gde 
su taki как je sam car postal vodja, odmah 
poCeli na naSe pozieije vdirati. Osem danov 
su trajale vu izhodni Galiciji ove bitke. pre
di pri Sereth vodi, potlam pak pri Strypi. 
MoguCno nam je bilo ovdi ruse zastaviti, 
koji su morali nazat vu svoje pozic>je se 
spraviti. Pred dvemi tijedni su se zapoCele 
ove bitke vu Volhyni od Rovno varaSa na 
ishod. NaSe Cele podjednoma su harcuvale 
i vu ovim vremenu spravile su se nazat vu 
napré napravlane Sance, da ruse zastaviju. 
Так se je i pripetilo. Rusi su morali nazat 
se poleCli.

Ivanov generalu to je bila zapoved, da 
ovdi mora naSega centruma predrti, ali cilja 
néje mogel postiCi, barem je strahovitnoga 
naroda alduval i tuliko krvi prelejal, как da 
bi ovdi Stel bil célnga bója zadobiti.

Vilniskim Seregom joS traia boj, Düna- 
burga nemei bombardiraju, i как se vidi, za 
nekoji dan njim bude vu ruksh. Как se to 
pripeti, céli viln:ski Sereg tak bude Sirom 
rezbit, da viSe ga nebude moCi skup spraviti.

Zapoéela se francuzka otlenziva.
Так dugó su rusi zahtévali od svojih 

saveznikov, da naj jedenput i oni se nekaj 
poCneju delati, doklam na zadnje írancuzi i 
englezi hapili su na nemSke jarke i Sance 
vdirati vu Francuzkim. Od mórja, do Vcgé- 
zek bregov petdeset vur dug su iz Stukov 
strélali na nemce i zalem su ns Sturmu iSli. 
Nemei su pripravni bili na to i skorom svigdi 
su, nazat zbili neprijalelja. Na Ypern okolici 
englezi su scélom moé.jom vdirali na nemce 
i poCeli su kre jedne Seljezn.ce napreduvati. 
Englezko vdiranjc Srapneli i s bajonetami su 
nemei nazat zbili. Englezi i okolo Labasse 
Catorna su poCeli bitku i ovdi joS traja boj.

Pri Soucheznu írancuzi probaju i ovdi 
su na jedno kratko vréme mogli vu nemS
ke jarke vdrti, ali potlam nemei sbajonelami 
su je pretirali. Vu Argonneok Sumi takodjer 
su probali francuzi vu nemSke jarke dojt*, 
ali i ovdi zabadav su se muCili.

Bdka tu i tarn joS traja, ali veC je vi- 
deti, da zabadav su petdeset vur strahovitne 
municije pofratili. Znati je to, da írancuzi i 
englezi joS svekSom moCjom se budo na 
nemce navaliii, ali nemei su i na (o pri
pravni. Opet i to je napré videti, da nebu
do na célim frontu probali nemce preobla- 
dati, neg samo jedno, dvé poz cije budu pro
bali zadobiti i nemSkoga tronta predrti.

Как Cete skupljaju, videti je iz toga, da 
naj vekSa bitke vu E'zasu budo, gde su 
írancuzi fertai miljun soldaCije na skupljali. 
Talijani takodjer na svi granici su nekoji 
vojni zbor nastavili, da mi naj mislimo, da 
oni za francuzi skup vojujeju. Talijaneki or
sag joS néje NemSkomu orsagu poruCil boja, 
stoga joS neznamo ali nebude vu bhiujim 
vremenu se to pripetilo. Svájc svrho toga 
takodjer na francuzku i talijansku granicu 
je postal svoje voiniCtvo, da pripraven bude 
i s orutjrm braniti svoj neutralen poloáaj.

Drugi dan joS s vekSom silóm je dalje 
trajala francuzka offenziva. Tri dane su ituki 
ruCali i zatem Celerdesetosem vur je Stur- 
ma trajala i bilo je mesto, gde su nemei



Csáktornya, 1915. oktobra 3 ga MEDJIMURJE broj. 40prve jarke ostavili i vu zadnjeée se spravili. 
Naprimer pri Periheslu dva, tri kilometre uazdt 9ii se potegli nemei i vu napré pre- pravlene pozicije odidli.

Francuzi strahovitne municije i krvi su 
potrodili, doklam su nemce mogli iz prvi jarkov vunzdiői. Pitanje je semo to, ali jim je to vrédno bilo i ali budo moguCni öve jarke duZe vremena braniti i zaderZati, jerbo 
znamo, da nemei navadni su nazat povrnuti, 
onu kaj su dobii'i.

Ovdi nemei puno bolöe pozicije imaju 
i odonud jako dobro moreju slrélati sve 
poznate francuzke pozicije. Так 9 U  tu Sanci 
i jarki napravleni, da francuzi s nikakvom 
jakostjom nebudo mogli nemSkoga fronta 
predrti.

Francuzko i Eoglezko vojniélvo célo 
moö je skup pobralo, da to napraviju, kaj 
emo mi vu Galiciji, ali njirn segumo nebude 
to moguCno, jerbo neme« su za vremena se 
к tomu prepravih i poznati je veC, da sa- 
veznikom veC fali onu, kaj je vu boju naj- 
bolje potrébno, to рак je municija.

Nemei su veC nekoji dán predi znali, 
kaj se bude pripetilo к tomu pák tuliko 3tu- 
kov i maSinpuSkih imaju, da se dobro i lépő 
braniti moreju makar vise mesreov.

Francuzi na dvé str pl su mogli malo 
nemce nazat stienuti, na vid̂ strani pák su 
oni biti bili. Najmre pák su nemei englezke 
Serege slrahovitno zbili, kojih ga vu Fland- 
riji triput tuliko btlo, как nemeov.

Englezi i s flottum su se vu boj pus- 
tili i Zeebrüge zvanoga varasa su 9trélali, 
ali kad su njirn nemei jedno veliko ladju 
potopili i vise njirn oranib, flotta je nazat 
na odpr’o ruorjH odiála. Biti mi bili i na 
Ypern frontu, takodjor od NuivilSe na se 
ver. Ovdi su jezerodvésto mrtvih i deset 
maáinpuákih ostavili. Med mrtvaun je i je
den general bil.

Vu Argonneok Sumi su nemei preob- 
iadali trancuze i polovili su od njih 3750, 
medkojemi su 39 oficiri bili. Barem su nemei 
vu dvé mesti tnalo se nazat morált poteCli 
itak su zato lak tnô n', da trancuzi i eng
lezi nebudo mogli njiin Irónia predrti ma
kar kuliko guder műméi.e i krvi polroáiju.

Tretji dán veC je Irancuzko i englezko 
napreduvanje postaio i barem znamo, da 
bitka jóé dalje train, itak je veC videti, da 
francuzka nova off nziva sama odsebe se 
bude zrudila. D<kle tretji dan tam stojiju 
nemei, da su najhuiAe zube spotrli neprija- 
telju. То рак je tak moguCno bilo, jerbo 
nemei sve su napré znali ka) i gde se bu
de nekaj pripetilo i lépő su pripravni bili 
na eve.

Francuzki vodja Joffre я jrduiin vudar- 
com je Stel nemce iz Francuzke zemlje vun 
zbiti. Nemet su poprijeb vudarea i odmah 
su ga nazat dali. Lfthko, da ova offenziva 
joS i céli Oktober bude trajala, ali nemei 
dobro znaju. d < tak francuzi, как i englezi 
opeSali budo. Francjzi i englezi lak budo 
shodili, как i ríni, kad su se vu Kárpáté 
zabuéili. Rusi su poCeli vu kárpáti straho
vitne bitke i oni su tam najbo je biti bili. 
Tam su zgubili najlepSe i najvuCneSe regi
menté.

BrzCas tak budo i englezi sa traneusi 
skup shodili

Ako Joffre nebude spimelne.Ai, как \.e 
ruski vodja bil i ako uebude bolje pazlivi, 
onda vu nemSku miSalovku dojde, как 9U 
rusi nam vu Kárpáti

Túl.ko vid.mo, da nemei su zastavili 
effenzivu i vu tri danov IrajuCrm bója prék 
Sest jezer zarobljen'kov imaju i zadobili su 
trideset maSinpuékih.

Francuzi, как sami piSeju, taki prvi 
dán su vcliku falmgu napravil, drugoö pák 
zamudili su svoiom effenzivom К tomu pák 
svaki dan pet jezer ngrutov bi nucali, ali loga se veC tam ne zmore.

Celrti dán nemei su se na trancuze na- 
valilj i nazat su zadobili one jarke, kője su 
prvi dán zgubili. Nemei tam stojiju, gde su i 
predi. Bitka joS traja i néje znali. как du
gó bude joS terpéla. Kad iedenput budo vré- 
me i zima dojde, opet sveskupa postoji na 
bojnom polju Tuliko znamo napré, da fran 
cuzi nebudo tak lehko vun zbiti nemce, как 
su to rnislili.

KAJ JE XOVOGA?
Реет  a tótszerd ah eljsk ih  

vojnikov.
Dos! о nam je leto vu tugi v zalosti,
Néje moci zalosb spisati za dosti.
Jezero devetsto stirinajsto leto 
Vnoge máj ke sini ziviju po svétu.
Augusta meseca deneka drugoga 
Ostavil sem para v sreu povoljnoga.
Pák sem moral diti po sirokim svétu,
Gda je svaki grmek vu najlepsem cvétju.
Gospoda su euge s cvétjem okinéila,
I za stave na red jesu nametala.
Ob dvanajsti vuri pricel eug gibati,
Na to je mór ala banda zaigrati.
Óulo se vikanje: nS Bogom dragi sini! 
Samo verni bojté к svojoj domovini!u
Pet dni i pet noci jesmo se peljali,
Prí ruski granici dőli jesmo seli.
Svomu regimentu onda maserali,
Ke su pri Luhlinu tábora drzali.
Dvajstosmoga dneva v noci v osmoj vuri 
Zalostno javkanje ovdi jesmo culi.
„Hódi pajdas mili, ranu mi zavezi,
Glavicu mi zdigni, morti bu mi lezi\u
Onda к njemu idem, glavicu mu zdignem, 
Ranu mu zavezem, onda vkraj odidem.
Opet drugi vikne: nHódi pajdas mili! 
Ranu mi zavezi, glavicu mi zdigni!*
I к njemu odidem, da ranu zavezem,
A1 junak ne dise, bléda lica zglednem.
Grobeka mu skopam к re sume zelene, 
Venec mu pák zpletem, koja nepovehne.
íme mu napisem, majkinomu sinu.
Koj je verno hranil svoju domovinu.

Tótszerda hely, fín/azsin Ró ma а
kisbiró.

— Prosimo nase postuvane predplatnike, 
naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- 
tatke óim predi posleju i predplate ponovija

— Umiranje. Kelemen Ferenc esák- 
tr.rnyainski krérnar proSli lilédén, ŝ ptembra 
24-ga vu petdeset i prvim leto po dugó tra- 
juCem i leSkirn betegu, vumrl je. Vnogo poz- 
nanca ga je na zadnji put sprevod.lo. 2ena, 
deea i veliko rodbinstvo tuguje za njega. 
Ntj poéiva vu miru BoZjfm

— OrijaSki plien. Nemei su stopram 
vezda preraCunali sve onu blagu, kője su 
vu Novogeorgievsku i Kowno festungi od 
rusov zaplienili. Poleg ovoga raCuna zado
bili su vu Novogeorgievsku 1640 Stukov, 
23;219 puökih, 103 maS npuSkih, 160 jezer 
kanonskih kugljih i sedem milljun patronov.

Vu Kowno festungo pák su zadobili 
1301 kanon. Dakle vu dveju íestungi blizu 
tri jezero Stukov su naéli. Razmi se, da s 
vun toga jo$ svakojaCko blago vu veliki 
vrédnosti je nemeom vu ruke doSlo.

— Kuliko vojníka ima turcín. Enver paáu, glasovitoga turskoga soldaCkoga minislra popital je jeden novmar, aii bude nemöki Sereg turCinoin na pomoó doSel.
— Né je nam polrebno. Mi takodjer 

dosta soldaCije imamo — odgovoril je Enver.
— Kaj mislite, ali nebudo rusi od Cr- 

noga mórja vdrli na turski orsag?
— Pripravno je Cekamo — véli veselo 

Enver — naj dojdeju, kad hoCeju, kad njim 
volja bude. Prék dva milljuii ljudstva ima
mo pod oruZjem. Prinas eve lak dobro ide, 
как i nemeom ili Austria Magjarski. Mi né
ma mo straha pred rusom.

— Osemnajst letni oktobra i5>ga 
moraju rukovati. Koji eu se 1897-ga leta 
rodili I med vrernenom эй na Stelingi bili 
i za soldata dobri ostali, ako su né po ime- 
nom izpuSCeni, oktobra 15 ga se moraju tam 
javiti, как njirn cédula kaZe. Takodjer ok
tobra petnajstoga moraju rukovati svi oni 
soldaCki teZaki, koji su od eoldaCije izpuS- 
Ceni i med vrernenom su sa soldata ostali.

Svi maSinisti do novembra Iridesetoga moreju urlauba dobili, ako to prosiju.
Opomina se svaki, da petnajstoga pred- 

poldan najkesneSe do jedenajste vure se 
mora javiti. Opominaju takodjer svakoga, da 
toplo odeéu mora эоЬот donesti. Koj opo- 
minu ne posluhne i proli tomu zagreéi, do 
dvé leli redta dobi.

— Iz zvonov — ituki. Debreeinski 
reformatusi odluéili su, da od petnajst zvo
nov, devet budo soldaCiji prék dali. Vu svaki 
eirkvi samo jeden zvon ostane. Vu veliki 
cirkvi on zvon ostane, kojega je I. Rákóczi 
György erdélyski knez alduval 1623 ga leta 
debreemskim reformátusom.

— Так nas ladaju Talijani. Pred 
nekojim danu talijansko soldaCku zapoved- 
nictvo s velikim glasom je javilo, da vu 
ílilehSi grabi vdrli su vu jedno naSo pozi- 
ciju. Jako su Saljivi talijani, kad nekaj tak 
Salnoga javiju svéto. Jeden nazoCen ovak je 
povedal ovu sivár:

— Talijani septembra 18 ga strahoviten 
ogeoj su spuSCali na naöe drotnate Sáncé. 
Negdi, negdi su talijanski Sluki pretrgali 
dróté, ali naSi vitézi eu s lalijanskami mrt- 
vami zadelali öve luknje. Na stotine talija- 
nov je opalo ovdi dőli. Так rekué svi oni, 
koji podufali su se tijam do drotov dojti.

Tál janski zarobljeniki povédali su, da koji su Zivi ostali, svi su эе Steli predati, ali né su ufdli gon se stati, jerbo niti oni Zivi nebi bili ostali. Kad su to naSi spazili, odmah su drota presekli i jedno tablu s ta- lijanskim napisom su nastavili pred luknjo. 
Na tabli je ovaj napis slal:

»Eulrata«
То рак tuliko znamenuje horvatski 

*Ulaz« Kad su to talijani spazili, 392 su 
odmah vu naéu poziciju doSíi bez oruZja i 
pred«li su s*v Dikle tak -u talijani vu na- 
$o pozciju vdrli.
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— Bulgaria je pripravna. Bulgarska

mobilizacija mirno i stiho dalje traja. Sta- 
novniki veselo se sponaáaju. Rano vjutro 
oglasiju se zvoni i veliki éopori stojiju pred 
plagatiini. Novine jedno glasno pozdravljaju 
i slaviju mobilizaciju. Kambana zvane no 
vine piéeju, da Bulgaria odluéila, da dirik 
dene na vrat svojim neprijateljom. Dnevnik 
novine pák piSeju, da minulojeonu vréme 
kad su samo predekuvali svi, sad oruZje 
pr memo vu ruke i dokonéamo sve onu, 
kaj smo 1912 ga leta zapoéeli. Svaki bulga 
rec tak véli: »DoSla je vura i mi svi smo 
pripravni.«

— Vilmos cesar vu Novogeorgi- 
evsku i vu Kovni. Vilmos cesar pred 
nekojim dánom na ishodni front je odpu* 
tuval, da pogledne Novogeorgievska i Kovno. 
Vu Novogeorgievsku zastava, na zaslavi je 
bila, na Vistula rieki pák je neméka flotta 
stala Cesar je pogledal one 160$ Stukov 
kője su nemei vu ovi festungi zaplienili, 
potlam pák razpravu imel Besseler generá
lom, koj je sad zapovednik VarSove. Odo- 
vud je vu Kovno odiáel gde ga je Hinden- 
burg i Echorn general éekal. Po vulicab su 
deca stala i cvétje su hitala pred cesara.

— Trideset i pol centimeterni 
stuki bombardiraju Dünaburga. Eng- 
lezke novine véé tak piSeju, da Dünaburg 
za kratko vréme propal bude. Takodjer pi
Seju, da Dünaburga ostrak magiarski tride
set i pol centimeterni Stuki bombardiraju, 
proti npm pák se nemoreju rusi dugo bra- 
niti, niti med naiboláemi Sanci. Ruski Se
reg véé se Zurno nazal vleCe. Dünaburg 
svako minuto lehko propadne. Hindenburg 
pred Rigóm stoji, koja je takodjer veC Cisto 
obkoljena i poznato je véé to, da ju rusi 
dugo nebudo mogli derZati.

— Vilnai sereg pred katastrofom. 
Iz PariSa i Londona piSeju, da ruski Sereg 
koj je pred Vilnom stal jako je vu zloées- 
tim poloZaju, jerbo nemei su mo sve pule 
pretrgli i tak obkolili. da nigdi nemore pre 
Io najti, kud bi vun vuSel. Spotaiu ruskoga 
vodju zakaj je tak dugo vojuval pri Vilni i 
poéekal doklam su ga nemei Cisto obkolili. 
Sad véé englezke i francuzke novine od 
toga piSeju» kaj se bude pripetilo, ako nemei 
vu Sentpétervar i vu Kiev dojdeju.

Dakle naSi neprijatelji sami su veC 
previdli. da rusi su tak oslabili, da niti 
glavnoga varaSa nebudo moguéni zabraniti, 
takodjer niti Kieva, koj varaS pak naj bo- 
gateSi i odovud se hrani pol Russije.

— Ultimatum Grökomu orsagu. 
Jako se muCiju antantiSti na Baikanu, naj- 
mre pak vu GrCkim, da naj odpusti sva 
ona mésta Bulgariji, koja su obeéali. Cuje 
se glas, da antant ultimátuma poSle GrCki 
i oStro bude zahtéval, da odmah naj od 
pusti Bulgariji Kavallu, Seren i Dráma zva- 
na mésta. Ako Gréka nebude posluhnula, 
tak budo s njom delali, как svakim nep- 
rijateljom.

— Talijani v u  Egyptomu. Talijanski 
kormán prestraSil se je od nemékoga ulti 
matuma i sad ne ufa vu Dtrdanelle solda- 
éiju poslati, neg nn meslo toga Cassoni ge
neral s jednim menjsim Seregom vu Egyp- 
tom je odiSel Néje joS oéivestno znati, ali bude ov Sereg premenil engleze, ili pak s englezi skup bude vojuval proti túréin m

Vu Dtrdanelli sad tak sloji slvar. d« 
savezniki n kakov c Ij nemoreju post éi,

— Peter kralj zahvalil se bude.
Iz Nisa doSel je glas, da Peter kralj moral 
se bude zahvaliti. PaSie miuister je proti to 
mu, jerbo как on véli, Srbia nesme stém 
ruskoga сага sbantuvati. Pokehdob pak sol- 
daéka gospoda imaju vu rukah kormana, 
predi ili potlam itak se bude pripetilo, da 
jeden dán lépő na znanje daju Peter kralju, 
da najbolje mu bude, ako se sam zahvali.

— Braniti treba Srbiju. Balkanski 
poloZaj nikak se nedopada talijanom. Na 
glas z&htévaju, da talijanske éete naj obs- 
tereju Macedoniu, drugi savezniki pak Sa
loniki, jerbo как talijanske novine piSeju, 
samo tak moreju Srbiu braniti.

— Talijani na cerleni kriz strelaju. 
Talijani véé neznaju, kaj bi delali svrho to
ga poCeli su görzkoga Spilala strélati, na ko- 

'jim veliki éerleni krZ íz dalka se vidi. Ta
lijanski kanonéri petput su troflli Spitala. 
Jedna kuglja je vu onu sobu doletela vu 
koji teSko rajene ampuléraju. Petdestt i tri

I kuglje blizu épitala su Opale doli i nekoje 
zidme pokvarile. Neznamo kakov cilj su Steli 
talijani stém postiéi, jerbo blizu Spilala né 
ga naSe soldaéije bilo.

— Turske bitke vu Kaukazuéu. 
Rusom niti vu Aziji nejde dobro. Turski Se
regi podjednoma bijeju ruse. MinuCi éetrtek 
vu Kaukazuéu dosta velika bitka je bila. 
Turéini zavzeli su nekoje Sance i jarke od 
rusov, vu jedni mesti pak su njim céloga 
fronta pretrgli i nazat stisnuli. Rusi su proti 
izhodu potegli. Vnogo mrtvih i puno muni- 
cije su ostavili na bojnom polju.

— Streljeni francuski aeroplan. 
Septembra 26 ga ober Freiburga zletaval je 
jeden francuzki aeroplan. Kak su ga spazili, 
nemSki Stuki odmrhsusilno pcéeli na njega 
strélati. Так dobro su ga naciljali, da za 
kratko vréme prekopicnul se je vu zraku 
aeroplan i s velike visine doli je opal. Vodja 
aeroplan« mrtev je ostal na lice mesta

— Talijani äekaju. Iz Rima piSeju, 
da Talijanski orsag joS za vezda nebude 
proti turéinom vekSe éete posial, to зато 
onda bude napravil, ako englezi i francuzi 
do kraja zgubiju bitku pri Dardanelli.

Talijani tak misliju, da onda oni sami 
budeju mogli to zverSiti, kaj su englezi i 
francuzi né moguéni bili.

— Bombardérali su srbske po- 
zicije. Ostrak-magjarski zrakoplivci v fork 
popoldan bombardérali su iz zraka srbske i 
montenegrovske pozicije. Med peSiéki soldati 
veliki strah ie nestal i s m lám su drkali 
po polju Vu ovim vremenu doleleli su 
srbski zrakoplivci, koji su takodjer na svoje 
póz cije hitali bombe, jerbo su mislili, da 
tam naSi reg menti slojiju
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Péamie  od bója Europejskoga•

Slusajte те bratja mila,
Kaj se clanas sve dogodja,
Tűzni glasi na sve strani 
Dohadjaju nam zalost ni.
Sprevodil sem leto dana 

Éalostnoga toga rata,
Ali пета nikvog glasa,
Da bi nam Bog dal svim mira. 
Hvaljen Jézus i Marija‘
Koja si nam pomocniea,
Moli za nas dragog Boga,
\Da nam on podeli mira.
Da ne tece krv vec nasa,
Nit ne place vnoga máj ka,
Da ne javcи vnoga deca,
Za dragoga svoga otca.
Vnogi tuzen junak mladi 
Ostal je  vu tudjoj zemlji. 9 
Gde vu grobu on pocivá,
Draga mu se suzmi vmiva.
Piacú deca na sve strani,
Néma sto nje tűzne hrani,
Dosel nam je denek tűzni
V nasoj mi lőj domovini.

Ziveli smo lépe dane,
Ali nismo znali za nje.
Kastigal nas je  Bog dragi,
Jer smo bili mi neposlusni.
Draga, mila bratja moja 
Moli te svi dragog Boga,
Da gor zdigne svoju ruku 
I  pomiri Europu.
Da bi kralji i cesari 
Zajedno si bratja bili,
V domovini svoji mili 
Vu mir и svi skup ziveli.
Pésmu moju s tem zapiram 
Vu pornóéi budi Bog nam,
Da za malo vréme kratko 
Vidimo se svi veselo.
V Muri, Dravi kulko kaplah 
bog daj tol ко mirnih lé tab!
Da bi svi v mir и ziveli,
Dragog Boga postu vali.

Na bojnom polju. tiu n d a  B a lá z s
Feldkanon ir.

TABORSKA P
mam /alile iakve skatuije vu kojlk  
ЗЛО gram m ov moci poslati po tabor- 
ski postI. Sad véé né je  treba splatnm 
élvatl, jerb o  takve ákatulje, s la íb e -  
nlm na p l som  go töve se  m oreju do
bit! prI F lscb el Ffílfíp (Strausz Sán
dor) knjizaru и Csáktornya.

Cián a skatulji je  20 fillér о v.

Za ta bors к и poátu gotovl к и-  
vertlsa napisom, takodjer I TABORS-  
KE KARTE se  dobija kod Flachet 
Fülöp (Strausz Sándor) knjiiarlcl, 
Ciena i knveri — 2 Ilii» —- tabors km 
kurta  — 1 Hll.

U rednikova poéta.
Dobili smo na novo sledefio рёвто: 1. Péstr.a od bója 

europejskoga. (M. B. na bojnom polju). Dobra je. Denes je  
izlazüa. — 2. Pésma tótszerdahelyskih vojnikor. (В. R. Tót- 
szerdahely). Dobro je slo2ena. I ova p?ema je denes izlazila. 
Piiite nam i dnigda iz vaSe okolice, prek Mure. — 8. Na 
lalijanskoj granici. (G. na bojnom polju). Slampati bumo 
dali vaiu popfvku. — 4. PPsma od ».enskah. (L. F.) Ni;e 
modi vu novine deli. — 5. Taborska pfsma. (A. P. Szent- 
mérton). S popravkami bude izlazila. — 6. List iz tabora. 
(A. J. na bojnom polju). Izlazila bude. 7. Spomenek iz boi- 
nog pol ja. (К. F. na bojnom polju). Valu dugu pfsmu bu- 
demo vu novine stavili, gda red na nju dojde. —

Od drugih nam potlanih pdsmah budemo drugda glas
dali.

S pozdravom 1 M . J .

Zahvalnost.
Svi oni prijatelji i poznanci, koji su mo- 

jega nigdar nepozablenoga tovaroáa — Ke
lemen Ferenca — na zadnji put sprevodili. 
naj primeju po ovim putu moju izkerno 
zahvalnobt. y u jme /alosln** familije:

Dovica Kelemen Ferenca
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GABONA ÁRAK/CIENA 2ITKA
M É T E R M Á Z S A  1 M E T E R C E N T  К

B ú z a ....Páenica...........................36 —
R o z s .......... H r2 ........................... 28 —
А г р а .... Jeőmen........................... 28*—
Z a b .............Z o b ........................... 28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 27 —
Fehér bab uj . . Grah beli........40 —
Sárga bab . . . .  Grah Suti. . . . ^ .40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . *0*—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag........L e n ........................... 50*—
Tökmag..Ko£Cice........................... 40 —
Bükköny.Grahorka.......................25*—

r — ------------------------------------------------ \

Egy jó házból való fiú

tanulónak
felvétetik

Kelemen Bélé
úri-, nőidivat-, eipő- 

éstkalapáruházáhan 
Csáktornyán.

------------------------------- ------------------------------ 4

Jobb házból való, polgári { 
iskolát végzett leány keres- j 
tetik 8 éves leányka mellé, j 

Bővebbet e lap kiadóhi- j 
vatalában. {

_________________________)

Kitűnő minőségű

vajonckőrtc
kilónként 5o fillérért

császárkorié
kilónként 4 0  fillérért

vátogatottgesztenye
kilónként 30 fillérért

(legalább 5 kg. vétetnél) C sáktor
nyára házhoz szállít:

JVluraí, Vízíszentgőrgy
Celefon a. szám.

D r á v a v á s á r h e ly e n
egy 3 szobás lakás, fáskamrával és 
hozzátartozó udvarral azonnal kiadó. 
Bővebbet PINTÁRICS LÖRINCZ oda

való lakosnál.

A polgári iskolák közelében 
úri családnál száraz, tiszta

bútorozott
szobát

keresek. Ajánlatok „Évre“ cím 
alatt a kiadóba kéretnek.

I H i r d e t m é n y .
 ̂ Kisszabadka község elöljárói közhírré tesszük, hogy a közbirtokosság

\ tulajdonát képező

I korcsmaépület üs tartozékai
ít 1916. évi január 1-től december 31-ig (erjedő egy évi időtarlamra nyilvános 
I árverésen folyó évi október hó 17-én délután 2 órakor a köz- 
ja ségbirónál haszonbérbe adatni fognak.
\ Árverési feltételek a községbirónál megtudhatók.
j| Kelt Kisszabadkán, 1915. évi szeptember hó 29-én.

\ 037 1—2 Elöljáróság.
> _______ . _  „

Nyomatott Ftschel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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