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A  h a r m a d ik  badikAl<>«An ringésébe beletartozik. Aki onnan kivonja, széjjel? Ez a mód bevált volna úgy, hogy 
ÖUU* az zavart, rendetlenséget idéz elé ebben a a lakosság szerződött volna valamely ke- 

A magyar állam egy esztendő lefolyása keringésben. És oktalan óvatosságával a reskedővel, hogy ő hozza el a lisztet a ma- 
alatt bizonyára már a legközelebbi napok- ,е8па8УоЬЬ és legbűnösebb vigyázatlanságot lomból s adja ki egyeseknek, amikor arra 
ban harmadszor fog polgáraihoz, a magyar követl el’ mert fenségeink ügyét szolgálja, szükség lesz. A miniszteri rendelet ugyan 
nemzet fiaihoz, fordulni, hogy álljanak mellé Az á,,am pár nap mu,va harmadszor nyíltan nem engedi meg ezt az eljárást, de 
roppant erőfeszítésében, amelyhez foghatót fordul P0,8*raihoz. A fölhívás nem lesz a »okkalmóddal« meg lehetett volna csinálni, 
nem ismer ezeresztendős történelmünk és pusz,ába Oltónak szózata. És a siker meg 3. A vármegye biztosítja a lisztszük- 
igy fog hozzájuk szólani: Vért áldoztatok fog â hoz,,i a nemzetnek megnövekedeti ön- séglnet. Ez is fog megtörténni. És itt aka- 
érettem bőségesen minden időben, hogy a biza!mát’ folyton megfrisaülő erejét. rok rá mutatni a mull hibáira,
négy folyam ezüstje, a három halom földje Mert nem lehet az, hogy a magyar kö- a múltban a közönség nem tudta, hogy 
piros lett tőle. De a modern háborút nem- zdn9 8̂ érdeklődése, honszeretete, áldozat- a »finom tészta-, főző és kenyér« liszt ci- 
csak vérrel vívják, hanem gazdasági erőkkel kész8^8e kimerült volna éppen akkor, am i* I meken tulajdonképen minő lisztre van igénye, 
is. Adjátok ide javaitokat, amit egy élet kor m'nden ie| a nehéz megpróbáltatások Ezt még a kereskedők sem tudták. így a 
hosszú és verejtékes munkájával megtaka- diadalmasan közeledő vége felé mutat malom a kereskedőnek, ez pedig a vevőnek 
rítottatok, amit jobb napokon félretettetek, , az sem lehet, hogy a nagy száma- azt adott, amit akart. A kenyérliszt egyene- 
amit féltő gonddal a láda fenekén őrizte- dósnál, amikor mindenki szigorúan és kér- sen élvezhetetlen volt. Sőt azt sem tudta a 
tek: tegyétek oltáraimra. A« első én vagyok. lehetetlenül megmérlegeltetik, egyetlen egy közönség, hogy a kereskedő mennyiért ad- 
A legfőbb cél, a legsürgősebb szükség az én po,gár 18 akadÍon, aki teljes önérzettel és a hatja a lisztet, mert az e részben kötött 
célom, az én szükségletem. legnagyobb lelki megnyugvással el ne mond- szerződések a községekkel közölve nem let-

A magyar nemzet erejét meghaladót, bassa magáról, hogy kötelességét megtette! tek s igy a kereskedő annyit kért a lisztért, 
tehát emberi mértékkel mérve csodát művelt N. L. amennyit akart.
a háború tizennégy hónapjában. Az a fele E hibákat elkerülendő, minden község
is, amely künn harcol; de nem kevésbbé а Д kOZOOSeOflOk llSZttíl V3lÓ ||I№S3. e,látandó az egyes lisztfajok üvegben lezárt 
másik, amely odaadásával, türelmével, ál- irta Harmat г  «dor mintáival, hogy a vevők vásárlásaikat ag-
dozatkészségévef az összeroskadástól meg- ** * gály esetén összehasonlíthassák és a hibás
menti az állami életnek, a biztos rendnek A háború által a mögöttes országré- fél ellen felléphessenek, 
nagyon is megpróbáltatott épületét. Kimerít- székben okozott kellemetlenségek között a Ami a lebonyolítást illeti, ez felette
hetetlen az a kútfő, amelyből ez az áldozás múltban jelentős volt a közönségnek liszttel egyszerű. A szükségleti összeírás alapján
táplálkozik. Harmadszor kiván belőle az ál- való ellátása. mindenkit megkérdezünk, mely kereskedőnél
lám meríteni és még mindig nem érte el a Egyesek — kiknek erszényük engedte akaría lisztjét vásárolni, 
fenekét. Azt hihették volna, egészen a mé- — a háború kitörése után nyomban ellát- A község szerződik a kereskedőkkel 
lyéig kiürítette és ime új élő vizek fakad- ták magukat bőven élelmi cikkekkel. Ezek arra’ hogy hány Vo ért hajlandók a lisztet 
nak belőle. A harmadik hadikölcsön sikere- nemcsak azzal jártak jól, hogy később nem árusítani.
sebb lesz, mint az első és a második. A kellett kétségbe esni a holnapra való gon- Minden kereskedő kap, egy — az ösz- 
magyar polgár méltónak fog mutatkozni a dolásra, hanem akkor még jó árut és olcsón s írá sb ó l készült füzetet, 
magyar katonához. Mikor az első és a má- kaptak. De több a szegény ember! Ezek Az utalványt a kereskedő részére akár 
sodik hadikölcsön jegyzésére hívtak ben nem vehették meg előre szükségletüket. No a főszolgabíró adja ki, akár a község. Egy- 
nünket, ügyünk válságos volt és helyzetünk meg ki hitte volna, hogy ide fajul Magyar- szerűség kedvéért jobb, ha ez utóbbi. De
szorongatott. Most, hogy a harmadik elhe- országon az élelmiszerek drágasága. kiállítható egyszerre is egészen 1916. aug.
lyezéséről lesz szó, a magyar katona immár A liszttel való felette hiányos ellátásunk 115-ig; pld. igy: N. N. kereskedőnek kiutalok 
megtörte a legfélelmetesebb ellenség borzasztó keserű tapasztalatait használjuk fel legalább havonta ennyi és ennyi, ilyen és ilyen lisz- 
túlerejét, messze elűzte hazánk határairól, ebben az évben. | let- A dolog ezzel kész Emellett a módszer
csaknem teljesen kisöpörte a monarchia A miniszteri rendelet a következő mó- mellett felesleges, hogy a hatóság egyesek- 
túlsó felét is a megszálló rablóhadtól és dókat nyújtja a lisztlel való ellátásra: nek esetenkint lisztutalványt adjon, mert az
Oroszország szívében hordozza meg diadal- 1. Vegye meg mindenki magának ok- a felfektetett füzetben az egész évre bent
más fegyvereipket. tober 15-ig az 1916. év augusztus 15-ig foglaltatik.

A magyar katona csodát művelt. A szükséges gabonát. A kereskedő a füzet első oldalán fel-
magyar polgár nem fog hozzá méltatlannak Ezt a szegény nem teheti, de nem le jegyzi, mikor mennyi és milyen lisztet ka-
mutatkozni. A magyar polgári rend ezúttal bet megtenni nálunk azért sem, mert vidé- pott. A többin pedig betűsorban (minden 
is tudni fogja kötelességét, mint ahogy tudta künk nem termel gabonát s alig vannak vásárló egy lapra lesz írva) kinek mikor, 
eddig. gőzmalmaink. Ha minden család elment mennyi lisztet adott ki.

Mi az a különös kötelesség, amely a volna kocsival először gabonát vásárolni, Ha most bármikor azt akarom tudni, 
harmadik hadikölcsön kibocsátása körül aztán esetenkint őrletni, képzelhető, mibe szabályosan jár-e el a kereskedő: leösszege- 
mindenkire hárul? került volna 1 kg. liszt! Községeink pedig z*m az általa kapott és eladott lisztet s elő

Mindenki a maga körében értesse meg a szövetkezésre éretlenek, de nincs is, aki kell mutatnia a mutatkozó készletet, 
azokkal, akikre hatása van, mit vár a nem- esetleg lebonyolítsa az egyéni szétosztást. Aggályaim vannak azonban a teljesí
zet e nagy napokban fiaitól. Különösképpen 2. Mindenki adhat valamely malomnak tett összeírás helyességét illetőleg, 
a legmakacsabb, legzárkózoltabb, leggyanak- megbízást a szállításra. Ugyanis. A miniszteri rendelet nem
vóbb elemeknek kell már most a harmadik A minisztérium azonban nem kötelezte mondotta ki az összeírásra vonatkozó ren- 
hadikölcsön jegyzéséről szóló kormányrendé- a malmot egyesekkel valé szerződésre s igy deleiében, hogy melyik lisztből mennyit le
let kibocsátása előtt megmagyaráznunk, hogy természetes nem vállalt a malom havi 10 hét jegyezni s igy igen sok községben túl- 
milyen kártevés rejlik ma a közre nézve a klgrammos szállítást. nyomóan finom tésztaliszlet jegyeztek, ped g
takarékosság régi. elavult formáiban. Hogy Egy község összes szükségletét szívesen azt nem kaphatják meg. Mert a jelenleg ér- 
a pénz a nemzet gazdasági éleiének vérke-1 szállította volna, de ki osztja azt itthon vényben lévő őrlési szabályzat szerint csak
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a következő arányban szabad őrölni: 15% zépiskolai osztályt végeztek, vagy a 6 ik ideig nem kerül a sor. Hír szerint ugyanis 
, finom tészta lisztet, 25%  iőzőt, 38%  ke- osztálynak megfelelő végzettséget igazollak nincs szándékában a kormánynak addig, 

nyérlisztet és 22%  esik a korpára. Már más egyenrangú iskolában nyert bizonyít- amíg ezeknek tényleges katonai szolgálatára 
most. ha máskép őrölni nem szabad, lisztet vány alapján. Ezúttal a kedvezményt kiszé- szükség nincs, ezeket behívni. A kormány 
sem lehet másként eladni; mert mit csinál lesítik annyiban, hogy azok is élvezik fel- kebelében az a komoly szándék is megvan, 
a malom, ha megmarad a sok kenyérlisztje? tételesen az egyévi önkéntesi kedvezményt, hogy ezeknek a tényleges katonai szolgálat 

Az őrlési szabály szerint az, aki havi akiket a besoroztatás a hatodik osztályban alól való felmentése elé kevesebb nehézsé- 
10 klg. lisztet jegyzett, azt csak ily arány- ért, illetőleg, akik mint 6-ik osztályú, vagy get gördít, ha a felmentést gazdasági okok 
ban kaphatja: 19, 3 2, 4 9. tanítóképző-intézeti II éves növendékek vo- indokolják. A kormány ugyanis tisztában

Abból is baj lehet, hogy nem mondták nulnak be s igy nincs meg a minimális elő- van azzal, hogy a fiatalabb korosztályokból
meg, hogy a jegyzett lisztet okvetlen át kell képzettségük. sokat hívtak be s igy nagyon sok gazdaság,
venni. — Nyilvános köszönet. Az őszi ünne- műhely ellátása és vezetése lelt ezeknek az

Leszűrve az elmondottakat, legfőbb a pek alkalmából a Csáktornyái izraelita nő- öregebbeknek a feladata. Miután a fiatalokat
községeknek mintákkal való ellátása és*ha- egylet részére adakoztak: Hirschmann Leo, elvitték, ha most az öregebbeket is behívnák
tályos ellenőrzés a mér egnél. Székely Ferenc 25— 25 K, Fr edrich Samu tényleges szolgálatra, ezt a jövő évi termés

Áldott jó magyar lisztem: csak már!pettau, Vasvári Ivpót Bpest 20— 20 K, és a gazdaságok ellátása sinylené meg. Ezért 
jönnél! Hirschmann Miksa 12 K. HcíTmann Ignácz, gazdasági nélkülözhetetlenség címén nagyobb

dr. Wolf Béla, Strausz Miksa, Pogány Ernő, »esz a 43— 50 évesek közt a felmenthetők
K Ü L Ö N F É L É K .  Mózes Bernát, Mayer Armin, Heil g József, száma, mint volt a fiatalabb évjáratuak közt.

------- ’ Hirschmsnn Adolf, Hódosi Vilmos 10 — 10 K, A kormánynak nincs szándékában, hogy az
M e s s z e  id e a e n b e n  Neumann Tvadar Lapány 6 K, Csakathur- 50— 56 évesek katonai szolgálat alá voná-

u  ’ ner Armin, Özv. Deutsch Edéné, Neufeld sáról a képviselőház elé törvényjavaslatot
Száguldó felhőket Lajos 5 _ ö K, dr. Grünwald Illés rabbi, terjesszen.
Könnyes szemmel nézem Schmiedt Henrk 1 - 1  К. Fennti adakozók- — Rokkant alap. Király ő felségének
^Messze elkísérem^  nak hálás köszönetét nyilvánítja Wollák 85. születés napja alkalmából, a cs. és kir.

Rezsőné elnök. 48 gyalogezred tisztikara a Pilsenben álló-
A n ? L * ' J ? n k -H a t á r id ő  kitolás. Az a határidő. rnácozó pótzászlóaljnál egy -Hökkent alapot.

Hol az édesanyám ameddig az 1915. évi búza, rozs, kétszeres, létesített, s e célra a rendelkezésére álló ala-
visszatértem várja. árpa é9 zabtermésnek zár alá vételéről kia- P°^ból 2000 korjnát adományozott. A rok-
Reménvt és enyhülést dott miniszterelnökségi rendelet szerint a kant a,ap az ezre(* tulajdona és célja a had-
öntsetek szivébe. vásárlás a vevőnek saját házi és gazdasági járat alkalmával kereset és munkaképtelenné
Fiát viszontlátja szükségleteire meg van engedve —  október ezredbeli legénységi állományú egyé-
Annak idejébe’. J5. napjáig bezárólag meghosszöbbitlatik. nek segélyezése, kik egyéb rokkant ellátás-
0 - *  -inteddi, tette, _  д  kárpáti falvak újjáépítése. A sop- ban " e m  r f : z e ; ü ! n e k .  A ™ k ° r  Koch A n , a l  
Imádkozzék énem, roni keresk. é8 ,parkamra által a saját te- ?ZredeS,r,rrö Dobf ° v'.C9 Milán v. orsz gv.
Szép Hazámmal együttrüle(én a k4rpál, elpusztult falvak újból bépv.selöt a nagykanizsa, hadsegélyzö bt-
Védjen meg a. isten. felépítése tárgyában megindított akciót ujab- elnoké‘ értes‘ l1' fAelkf n ’

Oroz.-L.ngye,ország.Szivoncaik M óric . ban U)laky Hirschler és fia cég Alsódom- kö" e' bo«J ezt az, ^ m é n y t  a vármegyei
-------  borúról 300 s a Csáktornyái Takarékpénz- he'yl >?ékon* e? / Ie,ek«  Iiáit. hogy

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a tár 150 K-val támogatta. a becsület mezején rokkanttá vált zalavár-
XXXII-ik évfolyam IV-ik negyedébe lépett; _  Állathiány pótlása. A földművelés- Ulézek пуотога némik^p enyhil‘
ez alkalommal tisztelettel kérjük elöfize- ügyi minisztérium a háborúokozta állathiány l nuaeeáni Bái.r»u»eisi# ы ь «» .« .«
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, póUása céljából még ez év folyamán tejelő ®pf®.k®.®k „ k®P.zese
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban jellegű üszőket szándékozik Schweizból ked- \ h ad L v m ^ ífé r in m  K,“  “ f.a'JÍ, d ,gY, J 
vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked- vezmények mellett importáltatni. Az üszők
jenek, nehogy a lap szétküldésében lenn- ára kiecvenlílhető készüénzben vacv kölcsön a lo\ a Ságnak átutalt, egyévi ónkén-
Lkadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatat. S a ‘ S Ä ’y J S ’ S Ä "

— A király nevenapja. A király neve- pénztárnál —  utóbbi esetben az állam által * .2, й »print f *1 tv m Íi m m  3 »* u™
napjának évfordulóját a szokásos ünnepség nyújtandó 3 %  kamatmegtérítés ellenében. * . ! hátas ovat hoz-
gel ülte meg az egyház és a hivatalos világ Bevásárlási, szállítási és kiosztási költség . . , .. T  . ?Z V1 г°П
Csáktornyán. A középületekre kitűzték a fejében a földmivelésügyi minisztérium min- H 8 J 8?,1 ' fp.z. s, °?"
nemzeti lobogót s a Ferenciek templomában den darab után 100 К államsegélyt enge- ppnfipibp,n t  ,\s* \л У ke,ök ne™
hálaadó istentiszteletet tartollak A hivatalos délyez. A vásárló gazda a marhát 3 éven ^  l  M * ™ e]***?}'
istentisztelet d. e. 9 órakor volt. Az isten- belül nem adhatja el. Egy-egy darab másfél- iyuk szermt íllete-
tiszteleten a katonai kórház és hadtáppa- éves vemhes üsző átlagos ára 1500— 1600 k ĝ _ j f  Л  т  ♦ ь c  n
rancsnokság tisztikarának tagjai, az összes korona lesz. A vásárlásra vonatkozó beje- t0r“ l®l0l<> hzep‘
iskolák tanulóifjúsága s tantestületei s a lentések október 12-ig a községi elöljárósá- ъ Т 'Ч *
hivatalok lőnökei jelentek meg. Az ünnepi gok utján Zalavármegye gazdasági Egyesü- °  . éf • , #r! gek 29*405 négyzet 
misét segédlettel Rosman atya zárdalőnök létéhez bejelentendők ométer területet szállottak meg Oroszor-
mondotta, a tanítóképző intézet növendékei __ NéDOáedésí statisztika Születtek  sz*ebó A megszállott terület igy oszlik meg:énekeltek г  к i "epeseoeei statlSZtiKa. fezül ettek . a lengyel királyságban 127 318. Grodno kor-
еиекепек. Fuchs Lajos, Filó Anna és Lajos, Megla mánvriWiDhan чйййо

—  Házasság. Vlay Imre holnap d. e. Anna, Sárics János, Toplek Elek, Katz György, Pa«ban 40 640 Kurland knrmänv^iSahan
esküszik örök hűséget Szabó J. Lillának Pollák Kálmán, Pataki Kálmán, Verhár Ilona, 27 286 Wilna когт^тгуЛчйаЬяг^ A.9 %86
Szombathelyen, a székesegyházban. Horváth Mária, Blacsevics Jolán -  M e « : y 0lhvnia t  í l i

-  Népesedési viszonyok. Zalav-ármegye b a ' ta k : ^ е|!епЬег* 0ltd d)- Weiaz szállott terület ‘tehát Mrom és félszer olyan
területén sz év 2-ik negyedében 3992 ezu Gyula (26 é). Hirschmann Ernő (17 é), Son- n8av mjn, n.licia eeáaz leriilele 
letési esettel ezemben 35*5 halálozás tör- nenberg Lipótné (81 é), Kaczun Ilona (6 h), Bömbülő Piku munkában Bömbölő
' én,‘  A szaporodáa tehát *47 egyénre rúg. Grábár Teréz (21 h). Bajkai Anna (3 h), Piku S2Ökéae után Í9m„  hallat magáröl. Al-
A legtöbb születési eset a perlaki (*89) s a Filö Anna (13 n), Filó La.os (14 n). — só|endváról vett érte«ültsézünk «zerint máris
Csáktornyái (430) járásban volt Elsőben « .H á z a s s á g o t  k ö t ö t t :  Rotschild Károly munkában van A Hármasmalomban, Alsó
szaporodás 128, utóbbiban 80-at tett ki. és Foszlrnzs.n Mária |(>ndva határábín häzba bplört éa

—  A 18 évesek önkéntesi kedvezménye. —  A 43 50 évesek bevonulása. Né- pénzt vitt el A környékbeli rendőrség ül- 
A Külügy Hadügy értesülése szerint a most hány nap múlva* befejezést nyer a 43— 50 dözi
bevonuló 18 évesek önkéntesi kedvezmé- évesek sorozása. A legilletékesebb helyről _  A hústalan napok megszaporitása. 
nyére nézve méltányos intézkedéseket foga- származó információ szerint azonban egye-|a növekvő hushiány miatt a husnélküli 
natosítoltak Eddig önkéntesi kedvezményben lőre, hacsak rendkívüli események közbe heti napok számát har m, eset e? négyre
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követ az áremelkedés megakadályozására. 
Ez az eljárás előreláthatólag Magyarorszá
gon is szabályozni fogja a hasárakat.

—  Kitüntetés a halál után. Biczó Já
nos tanító, 20. honvéd gyalogezredbeli ha*d- 
apród hősi haláláról már megemlékeztünk. 
Biczó Jánost, vitézi tetteiért, halála után a 
nagy ezüst vítézségi éremmel tüntették ki.

—  A besorozott községi bírák fölmen
tése. A kormány rendeletileg intézkedett 
arról, hogy mindazok a községi birák, akik 
a legutóbbi népfölkelői szemléken alkalma
saknak találtattak katonai szolgálatra, ezen 
szolgálat alól való fölmentésüket kérelmez
hetik, ha igazolni tudják, hogy a községben 
tisztüket mással pótolni nem lehet.

—  A vasárnapi munkaszünet felfüg
gesztése. A délivasutak és államvasutak 
igazgatóságai legközelebb fölfüggesztik a va
sárnapi munkaszünetet. A készülő rendel 
kezés szerint a rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel vasárnapon és ünnepen is föl 
kell venni, illetve ki kell szolgáltatni az 
élőállatokat és teherárut.

—  Adományok. A helybeli vasúti üdítő
állomás javára adakoztak: Heinrich Emilia, 
16, Boleraczky Gyuláné 10 К-t s Mraz Je
nöné 10 liter rumot, mely adományokat há
lásan megköszön az elnökség.

—  Október 6. A még mindig dúló ret
tenetes világháború véres harcainak sodrá
ban nemzetünk októberi gyásza háttérbe 
szőrül ugyan, azonban iskolai ifjúságunk, 
melyet munkaköréből nem zökkentenek ki 
az idegrázó események, mégis megemléke
zett október 6-ikáról. így Csáktornyán is 
ünnepelt a város tanulóifjúsága. Az egye
temleges ünneplés a templomban történt 
meg, ahol az októberi vértanuk emlékeze
tére ünnepies istentiszteletet szolgáltattak. 
A szent misét 9 órakor Varga Wolfgang 
hittanár mondta. Utána az egyes iskolákban 
külön emlékeztek meg a szomorú napról. 
A m. kir. áll. tanítóképző intézetben az in
tézet önképzőköre ünnepelte meg október 
6 ikát. Az ünnepély szónoka Polesinszky 
Géza IV éves növendék volt, aki az aktuá
lis eseményeket is beleszőve beszédébe, mély 
hatással emlékezett meg a nemzet októberi 
gyászáról. Kivüle Bezerédy Lajos III. éves 
növendék szavalta el Ábrányi Emil »Tizen
három« c. versét. Az ünnepély elején és 
végén az énekkar énekelt.

— Koszorúpótló adomány. Pethő Je
nöné, Huszár Zsuzsika elhalálozása alkal
mából a Vöröskereszt egylet Csáktornyái 
fiókja 3 a városi szegényalap gyarapítására 
15—15 К-t adományozott, mely adományo
kért a fiók elnöke, illetőleg a város elöljá
rósága köszönetét mond.

—  Zongorahangoló. Skrabák Károly 
nagykanizsai oki. zongoratanár előnyös árak 
mellett zongorákat hangol. Lakása Nagyka
nizsán Király utca 14

—  A háború. A világháború uj fázi
sába került. Az ántánt hallatlan erőszakos
kodása teljes kudarcot vallott a Balkán fél
szigeten. Az antántnak nemcsak hogy nem 
sikerült a balkánállamokat a maga részére 
nyerni, hanem azok, úgy látszik, ellene for
dulnak. Bulgária már szint vallott. Mire la
punk megjelenik, a bolgárok is már benn 
lesznek a világháború sodrában, mint a mi 
szövetségeseink. Görögország is ellenmondott 
az antánt csábításainak. Pedig az antánt 
már seregeit is partra szállította Salonikiben 
S úgy tett vett Görögországban, mintha ez

az ország teljesen rendelkezésére állott volna. 
Az utolsó percben azonban máskép történt. 
Venizelos antántpárti miniszterelnököt Kon
stantin király hatalmától megfosztotta, mire 
az antánt a további csapatszállilásokat be
szüntette. Hogy mi lesz tovább, a jövő titka. 
Lehet, hogy a görögök földjén csapdába ke
rült a Dardanelláknál amúgy is megszorult 
antánt-sereg. Ezalatt a mi csapataink foly
tatják az előnyomulást — Szerbiába. A Vas
kapunál és a Drum torkolatánál máris át
keltek a Dunán és a Száván s Belgrádot 
is már szorongatják. Működni kezd a nagy
szerűen előkészített henger, mely Szerbián 
végig fog taposni. Szerbiának végórája ütött, 
melyre már oly régen rászolgált. — Olasz
ország, valamint Franciaország és Anglia 
nagyhangú cffenzivája is csütörtököt mon
dott. Sem az hsonzó partián, sem Flandriá
ban semmi néven nevezendő siker nem ki 
sérte az antánt fegyvereit — Hasonlóképen 
összeomlott az oroszok ellentámadása is, 
mire rövid időre feltartóztatott seregeink 
erőteljes előnyomulásukat a legszebb siker 
reményében tovább folytalják. A németek 
már másfél kilométernyire vannak Düna- 
burgtól, mely már nem tarthatja magát 
sokáig!

—  Szerencsétlenség. Megrendítő sze- 
rencsétlenségnek esett áldozatul Suáicky 
György goricai állomás főnök neje szül. 
Bellák Hedvig asszony. Az égő petroleum 
lámpa (elborult, mitől ruhája azonnal lángba 
borúit. Heteken át gyógyították egy zágrábi 
szanatóriumban, de fiatal életét nem lehetett 
megmenteni. Szeptember 30-án meghalt nagy 
szenvedések közt Zágrábban Oktober 2 án 
temették el ugyanott Az elhunyt úrasszony
ban Bellák József helybeli nyug. vasúti rak
táros lányát siratja. Nyugodjék békében!

—  Felemelték a cigaretta dohány árát.
A kincstár uj árjegyzéket bocsátott ki a 
forgalomban lévő dohányfajtákra nézve, 
amely október elsejétől kezdve jelentékenyen 
felemeli a dohányárakat. Az általános forga
lomban lévő dohányfajták uj árai — 25 
grammos csomagokban — a régiekkel szem
ben ezek lesznek: Finom török dohány 60 f. 
helyett 90 f. Hercegovina dohány 44 í. he
lyet 60 f. Középf. török dohány 32 f. helyett 
40 f. Dráma dohány 24 f. helyett 30 f. Legf. 
magyar cigaretta dohány 16 f. helyett 22 f. 
Cigarillos szivarka darabonkint 5 í. helyett 
10 f. A különlegességi dohányfajtáknál a 
drágulás mindenütt 60—70 százalék.

— Tábori csomagforgalom. A posta- és 
távirda-vezérigazgatóság a tábori postai cso- 
magforgalom kiterjesztéséről közli, hogy a 
11, 39., 51., 125, 149, 169 és 186 számú 
tábori postákhoz a jelenlegi feltételekkel ál
landóan, tehát nem csak héttőn, kedden és 
szerdán, hanem a hét többi napján is lehet 
magáncsomagot küldeni. Tábori áruminták 
az eddigi feltételekkel a 12, 15, 19., 30., 
33., 52, 57., 84., 111, 112, 127, 128, 137, 
209, 501, 502. és 503. számú tábori pos
tákhoz is küldhetők.

—  A réztárgyak lefoglalása. Honvé
delmi miniszteri rendelet jelent meg a vö
rös- és sárgaréz áruk rekvirálása tárgyában. 
Hogy melyek ezek a tárgyak, azt a város
házán kifüggesztett jegyzék egész részletesen 
mutatja ki.

—  Állandó mozi. A Csáktornyái Moz- 
gószinházban (Bákóczi-utca) a mai előadá
sok műsora a következő: Osztrák Magyar 
Mozgófénykép Hetiszemle (az éezaki és déli

harctérről); Halál-lovaglás (történet az artista 
életből 3 felvonásban); Egy görbe éjszaka 
(szenzációs vígjáték 3 felvonásban).

—  Felmentések őszi mezőgazdasági 
munkákra. A »Külügy-Hadügy« jelentése 
szerint a honvédelmi miniszter megengedte 
a honvéd kerületi parancsnokságoknak, hogy 
különös méltánylást érdemlő esetekben ön
álló mezőgazdákat, a nagybirtokok és me
zőgazdasági célokra szükséges kovácsokat és 
bognárokat legfeljebb három hónapra fel
mentsék a katonai szolgálat alól. A kerületi 
parancsnokság azonban csak egy ízben ad
hat három hónapra felmentést. A felmentési 
javaslatokat a főispánok fogják az illetékes 
kerületi parancsnoksághoz eljuttatni. Ha 
azonban a felmentési javaslat bizonytalan 
időre, vagy három hónapnál hosszabb 'dóré 
szól, akkor a főispánok azt a földmivelésügyi 
miniszterhez, illetőleg a horvát bánhoz ter
jesztik fel, aki azután kikéri a honvédelmi 
illetőleg a hadügyminiszter határozatát.

—  A bankok és a hadifoglyok pénze
címmel megírtuk, hogy milyen nagy költsé
get számítanak fel a bankok az elküldött 
pénzekért. A Kereskedelmi Bank most an
nak a megállapítására kér bennünket, hogy 
csak a táviratilag menő pénzküldemények 
továbbítása drága, mert a felszámított 20 
korona költségből a távirati utalványozásra 
16 korona 50 fillér es k. Újabb intézkedés 
szerint azonban már a távirati átutalás is 
néhány koronával olcsóbb, legolcsóbb pedig 
az egyszerű levéli átutalás, a mi azonban 
nagyon sokáig tart.

—  A felmentési folyamodványok bé
lyegmentesek. A katonai felmentési kérvé
nyeket és mellékletüket, amelyeket a folya
modó nem bélyegzett fel, eddig meglelete*- 
ték. Most a pénzügyminiszter meghagyta, 
hogy a beadványok és segédíratok leletezése 
mellőzíessék, illetve hogy bélyeghiány miatt 
netán már telvett leletek alapján a királyi 
adóhivatalok bélyegilletékeket ne írjanak 
elő, s ily beadványok bélyeghiánya miatt 
előirt illetékek ellen benyújtott jogorvoslat 
esetén az illeték töröltessék.

—  A tengeritermés zár alá vétele. A
földmivelésügyi miniszter tegnap tette közzé 
az 1915 évi tengeritermés várható eredmé
nyét és 46,029000 métermázsára becsüli, 
ma pedig a kormány elrendelte az 1915. 
évi tengeritermés zár alá vételét. A hivata
los lap múlt heti száma közli a kormány
nak a tengeritermés zár alá vételére vonat
kozó rendeletét, amelynek a tengeritermés 
árusítása és forgalomba hozatala csak a 
minisztérium rendelkezése értelmében s az 
általa megállapított feltételek mellett történ
hetik. Evégböl zár alá helyezik a tengenter- 
mést s a zár alá vétel kiterjed az 1915. 
évi termésből munkabér részesmüvelés vagy 
konvenció fejében kapott tengerire is.

Szerkesztői üzenet.
Déri. Csakhogy ismét megszólalt! Természetes, hogy 

közöljük kedves sorait — ismeretlenül is. Tiszteletreméltó 
konokságán megtörik különben természetes és jogos kíván
csiságunk. — Kelemen hadnagy. Északi harctér. 
Csak küldje érdekfeszitő tábori leveleit! Szívesen közöljük 
azokat hétről hétre. Hadd élvezzük mi is e fenséges pilla
natokat, melyeknek mindegyike felejthetetlen nyomokat hagy 
a harctéren küzdő hősök lelkében. A front mögött élő, bé
kés foglalkozást Űző honpolgár, aki a véres barcizajt csak 
az ujságlapról ismeri, úgyis legtöbbször egyoldali s majd
nem mindig borzalmas képeket fest magának a háborúról. 
Tárja fel ön  érdekes tollával színesen a meleg, szeretettel
jes s néha-néha nagyon derűs epizódokat is, hadd ismerjük 
meg szokat mi is. Ismertesse meg ezeket a mi, a harcosok
kal együttérző derék mtiraközi olvasóközönségünkkel.
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Velike bitke na svakom bojnom polju.
Francuz i englez je vu proslim tijednu 190 jezer vojnikov izgubil. 
Od rusa su nemei vu meseeu septembru 95.464 vojnikov i 421 oficirov 
odzeli. - Bugar proti srbu. - Potoplene talijanska ladja. - Grcka proti

antantu. - Kervavo zbiti talijani.

Hal; stojímo na bojnom poljn ?
(NI. J.) Vu proölim tijednu su svigdi 

jako velike bitke bile. Francoz, englez, rus 
i talijan su se dogovorili, da budu na jen- 
put navalili na nemea i na nas, da nebi 
mogle naSe i nemSke Cete pomoC poslati ta, 
gde bi polrebno bilo. Strahovita navala je 
bila svigdi.

Na priliko vu Francuzkoj su 70 vur 
dugó 9 kánoni strélali na nemce, pák gda 
su mislili, da su nemei Seregi vre vuniSCeni, 
onda su Sturmirali na nje. Ali pod strela- 
njom iz Stukov na jarke (dekunge) nemSkih 
vojnikov, su nemei iz evojih prvih jarkah 
se nazaj potegnuli vu druge, od zadi nap- 
ravljene dekunge, pák tam doCekali írancuze 
i engleze, kője su predi, как bi do njih 
doSli, su postrelali.

Так je bilo pri talijanah i rusov. Na- 
valjivanje niti jednomu nije doprineslo ono, 
kaj su oni hoteii, ar niti rus, niti francuz, 
niti talijan nije mogel prék nemSkih i naSih 
Cetah vdrti. Nasuprot tomu, velike kvare su 
si napravili. Rus je svoje Serege nazaj mo
ral potegnuti, tak i talijan, pák francuz, ar 
su velike zgubicke imeli vu mrtvih i ple- 
zéranih. Francuz, pák eoglez su svega sku- 
pa 190 jezer vojnikov izgubili vu ovih, 8 
dói dugó trajuCoj bitki.

I rus je velike zgubicke imel. Septembra 
30-ga pri Postav zvanom mestu su nemei 
1000 rusov, 7 oficirov polovili, 6 Stukov i 
4 maSin-puSkih odzeli. Pri Korminu su on 
isti den 800 meov polovili. Prvoga oktobra 
su od rusov naSi vojniki odzeli 5400 voj
nikov i 10 oficirov pri Kormin potoku. — 
Nadalje pri Smorgonu su nemei od rusov 
1100 vojnikov i 3 oficire odzeli.

Nemei su vre prebrojili, da su meseca 
septembra od rusov svega skupa 421 
oficirov i 95.464 vojnikov, 37 Stukov, 298 
m&Sin-puSkah odzeli. Koliko su tiaSi svega 
skupa odzeli, to se joS nije prebrojilo, ali i 
tu je velika Summa.

Vu Parizu ljudi poöneju nemirni biti 
zbog velikoga zgubiCka, kojega je njihovo 
navaljivanje, tojest oíTenziva zrokuvala, ar 
su od 25 ga do 30 ga septembra samo vu 
mrtvih i oranjenih 60 jezer vojmkov iz
gubili.

Nikaj ne su mogli vu ovih 8 dni tra- 
juCih bitkih francuzi i englezi predobiti, 
makar su svoju célú vojsku i sve svoje 
kánoné vu boj poslali. Némáké Serege nisu 
rr.ogli prevladati, ar nemec takva mesta 
ima vu svojih rukah i njegvi vojniki se 
tak hrabro vojuju, da jih nije moCi iz onih 
méstah iztirati, koja su oni od írancuza do 
sada odzeli. Makar bu kaj goder delal fran
cuz, pák englez, nemea nebu mogel iztirati 
iz Francuzke zemlje. To su vre i francuzi 
prevideli, pák za to su vpeSali.

Vu Russiji naSi i nemáki Seregi pod 
jednom napreduju. Vu minuCim tijednu su 
opet prev/eli vnoge varaSe prama Minsku. 
Так se vidi, da budu naSi i nemáki Seregi 
se proti Moskvi trsili. Na to i rus misli, ar 
je svoju vojsku opet nazad potegel, da se 
negdi skuplja, pák se obrani od navaljiva- 
nja naáih i liemákih Cetah.

I talijani su poöeli svoje navaljivanje 
proti naSimi Cetami, ali nikaj ne su mogli 
naprej dojti. Osobito pri Tóiméin zvanom 
mestu su bile velike bitke bez ikakvoga 
uspéha. Zbog toga se budu Kadorna gene- 
rala nadzapovedn ka talijanskih Seregov iz 
sluíbe odpustili. Так se Cuju glasi Veliki 
zgubiCek je za talijane, da je jedna najvekSa 
ladja, Benedetto Brin zvana potonula To se 
joS nezna как, ali dosta je to znati, da naSe 
i némáké, na talijanekom morju se naha- 
jajuCe, pod vodom plivajuCe ladje dobro 
znaju ciljati i trefiti.

Pri Dardanellah je sve tiho, ar fran- 
cuzki i englezki Seregi nikaj nemreju proti 
turCinu. Vezda se francuzi, pák englezi pre- 
miáljavaju, kaj bi z nova poCeli.

Vu Srbiji je sve tiho. Ovi glasi dohad- 
jaju iz erbskog bojnog polja. Budu i drugi 
glasi doSli za malo vréme od onud. Samo 
malo potrplenje prosimo.

NajznameniteSe je, da je naá prijatelj 
bugar svoje Serege vu tabor pozval i nje 
do kraja oboruSil. Na to je ruski car 2 ga 
oktobra popitati dal od svojih ministrov, 
za kaj je to bugar vCinil i kaj on hoCe? 
Ogrozil se je, da ako mu za 24 vur 
neda takvoga odgovora, kakvoga bi on rad, 
onda bu proti njemu evője Serege poslal.

Kakov bude odgovor bugarskoga kral
ja, to эе nezna. Ali se nadjati moremo, da 
bu bugar s puSkum odgovor dal ruskomu

caru i na srbe navalil. К tomu ima vélik 
zrok, ar — как nam je poznato, — srb 
je s pomoCjom bugara od turCma pred 
trémi léti odzel Macedoniju, a gda je vu 
taboru bugar oslabil, onda je srb od bugara 
odzel Macedoniju. Vu vezdaSnjem velikim 
taboru se je bugar s turCinom pomiril, nam 
pák je navéke dober prijatelj bil. Kajti je 
ve srb na nikaj doáel, to se razmi, da bude 
bugar, odzel Macedoniju od srba, koj ga je 
vkanil, da su turcina potukli Srbija je vez
da vu velikoj stiski. Rus i francuz mu na 
pomoC ide, ali kaj to hasni, sko su i oni 
sami vu stiski, ar niti doma nikaj nemreju 
proti nemen i proti nam. PlaCa i BoZja 
kaStiga se priblifcuje prama srbu, koj je na- 
Sega kraljiCa vmoriti dal. Vu dojduCim ti
jednu budemo jako vaZne glase Culi iz 
srbskog bojnog polja.

Pred jezero létmi.
Kad su m agjari pervic hodili p o  Italiji.

Né dalko od onih mcstah, kud эе sad 
talijani boriju proti nam, veC su jedenput 
vojuvali naSi magjari proti talijanu. VeC 
как jezero lét je tomu. Po KristuSevim na- 
rodjenje 899-ga leta jedna menjSa magjarska 
Ceta spregledala je bogatu mesto i tiiam do 
Brenta zvanoga varasa je ulazila. Ceta je 
zadovolna bila stém, da je samo dobro 
spregledala bogatu i plodno mesto i elém 
je nazat dimo odiSla. Drugo leto stopram 
je pet jezer msgjara se na konj selo i 
odiSli su vu Italiju. Prék Brenta zvane vode 
su preplavali i isii su proti Akvili. Veroni i 
Veneciji. Glavni Sereg pák prék Majlanda 
proti Paviji. Med tern toga Berengar tali* 
janski kralj, nabral je petnajst jezer veli
koga Serega, koj se je po putu joS povek- 
Sal i tak ga je vodil, da magjarom zapre 
piHa od doma i s jednim vudarcom céloga 
magjarskoga Serega vuniSti. Magjari, koji su 
dobre Spijone imeli, sve su to znali i po
Celi su nazat se vleCti. Kad su magjari na
zat prék Brente preplavali, postali su i tak 
su se kazali, как da dalje nebi bili mogli 
iti i da su Cisto odnemogli. Sve pák su to 
zato delali, da Berengara vu miSalovku do- 
biju s célim Seregom Ako bi bili Sleli. bor- 
meS svojemi konji, kojim ga za onu vré
me vu Europi né bilo para, lehko bi bili
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vuSli. Kad síi i talijani prék Brente doSli, I 
tak su za ufaoi bili, da su bez svaké paz-| 
Ijivosti tabora slo2ili i poéeli su se gostiti. 
Magjarskoga Serega dvé krile opet su prék 
Brente odiSli, glavni Sereg pák se je jed- 
nako navalil na prestraSene talijane. Так 
su talijani na jedenput od tri krajov vu 
ogenj doSli. Magjari céloga talijanskoga Se
rega su vuniSlili. Vu strahovitni bitki 
dvajsti jezer lalijana je doli opalo, drugi 
su vuSli.

Od öve bitke i od magjarske taktike, 
ovak piSeju negdaSnji pismoznanci :

Magjarska taktika spodobna je bila к 
turski i ovu taktiku joS po céli Europi 
néje niSCi póznál, najmre pák su talijani 
né poznali. Neprijatelj nigdar néje znal od 
kojega kraja budo s najvekSom moéjom 
naniega vdrli Navék su tak hitro doleteli, 
da neprijatelj néje imel vremena Serege 
sloSiti i oruZje pograbiti. Svaki magjarski 
vodja je svojega Serega zoseb vodil, ali tak 
su med soborn bili slo2eni, как da bi cé- 
lomu Seregu jeden zapovednik bil zapové* 
dal. Redi su tak bili nastavleni, da svaki 
ie naj hitreSe mogel si mestu premeniti i 
ítak zato, néje nikakva pretrega bila med 
njimi. To je neprijatelj né mogel tak nap- 
raviti i odnjih se navéiti.

Za glavnim Seregom je druga linija 
stala, rezerva pák je navék zboka bila 
skrita tak, da vu svakim hipu mogla se 
vu boj pustiti i glavnomu Seregu na pomoé 
bili. Na éisti ravnini, gde su magjari né 
mogli rezervu skriti, nigdar su se né vu 
boj pustili.

Serege, da je Ie2i skrijeju, naravno su 
navék ponoéi poéeli ravnati. Bitku je navék 
prva linija zapoéela. Ovi liniji cilj je to bil, 
da neprijatelja iz dobre pozicije vun vkani 
i da med redi zmeSariju napravi. Kad je 
prvi red tak blizu doSel, da je strelicami 
mogel strélati, na bök se je potegel i drugi 
red je tak spuSéal na neprijatelja svoje 
strelice, как de2dj. Ako su tak mogli med 
neprijateljom zmeSariju napraviti, opet je 
prvi red poCel napreduvati i strahovitnom 
Sturmum se navalil nanjega. Najpredi su 
land2e zeli napré, potlam sekirice i na zad- 
nje je doSla sablja Neprijatelja su tak 
dugó proganjali, doklam su ga do kraja 
vuniStili.

Ako pák su magjari s prvom Sturmum 
né mogli neprijatelja predrti i pomöSati, 
onda su se odmah nazat obrnuli, как dabi 
vujti Steli. Neprijatelj je na to bez svakoga 
reda poCel za magjari iti, koji kad su to 
spazili, odmah su se nazat obrnuli, med 
lem toga i rezerva se je vu boj pustila i 
né ga bitke bilo, koju bi magjari bili 
zgubili.

S takvom taklikum su onda zbili Be
rengar kralja Serega i zbiti Sereg néje mo
gel se vise skup spraviti.

Po ovi bitki su magjari vu Lombardiju 
ulazili i tak su segurni bili, da su se i na 
trieski festung navalili i niega zadobili. 900 
leta, dakle pred jezeropet lélmi Berengar je 
za mir prosit od magjarov i to je straho- 
vitnemi penezi moral platiti. Kad su mag 
jari to iz plaéeno dobili i kad su straho- 
vitnoga kinéa skup nabrali, ostavili su Lom
bardiju i odiSli su dimo.

Dakle talijani taki kad su magjari vu 
Europu dô li, odmah su poznali njihovu 
orufcje, kője su po vremenu joS viSeput 
morali kô tati

Nigdar smu né jedno bitku zgubili 
proti talijanom, pák s bo2jom. pomoéjom 
niti vezda ju nebudemo.

Kratkd novosti.
43—50 letni. Po zadnji Stelingi sva- 

kojaéki glasi su se rezSirili po orsagu od 
toga, kad budo morali 43—50 létni nuter 
iti i как budo od 50 ga do 56 ga leta joS 
jedno Stelingu dr2ali. Govoriju, da kormán 
je véé odluőil to, da od 50-ga do 56 ga 
leta svi budo morali na Stelingu iti. Jedni 
véé i to znaju, da kormán napravil je véé 
svrho toga jednoga novoga zakona, kojega 
vu najbli2eSi sednici pred orsaéku sednicu 
bude predstavil. To sve néje istina za vez
da, jerbo pri ministeriumu joS nikaj od 
toga neznaju i za vezda joS niti ne pomis- 
liju, da bi od petdesetoga leta dalje Stelinga 
bila. Так fletno stoga nikaj nebude. Sad 
revidéraju pri ministeriumo one molbenice 
skojemi se jedni vun prosiju. Как se éuje 
kormán je véé liberalno odluéil, da skim 
v Se poljodelavca i gospodara bude vun s 
pustil. Razmi se, da prva je sad soldaéija, 
itak zato, как naj viSe budo mogli vun 
s pustiti, vun je budo iz pustili.

Soldacka posta. Так stojimo na 
bojnom polju, da od éelrtoga oktobra sko- 
rom svaka taborski posta bude vozila do 
pet kilogrammov pakete Öve taborske poSte 
vozijusad.6, 10,12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 
22, 23, 24, 25, 26, 2-7, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 38, 40. 42. 44, 47, 48, 50, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 75,
76, 77, 78, 79, 80. 81, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97,98, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 
120, 121, 123, 124, 126. 127. 128, 130, 
132, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 144,
150, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 
162, 164, 165, 166, 167. 171, 173, 175,
177,178,179,181.182, 183,184,200, 201, 
202, 204, 206, 207, 208, 209, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223. 224, 225, 251, 252, 253, 254, 255,
301, 302, 303, 304, 305 306, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 319, 320, 321, 322,
323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 350,
351, 352, 353, 355, 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 606,
607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614,
615, 630 Dakle ovi broji taborske poSte i 
nadalje budo do pet kilogramm 2mehke pa- 
kéte vozili i to na tijeden samo triput: v 
pondeljek, v tork i srédu. 11, 39, 51, 125, 
149 i 186-ta taborska posta pák i nadalje 
bude podjednoma vozila. Razmi se, da ovi 
paki negda du2e vremena ne dojdeju ono- 
mu vu ruke, koga idejű. Ravno za to stro- 
go je zabrajenu, kakvo hranu, naprimer 
kolaée ili druge takve stvari, kője se fletno 
moreju skvariti, vu pakét deli. Niti jedna 
posta nesme druge pake gori zeti, neg sa
mo takve, vu kojih je rubje. Pokehdob pák 
se zima prebli2ava, svaki naj vu srdcu ima 
svojega, koj rnu je na bojnom polju i naj 
mu zimsku rubje poSle, jerbo toga bolje 
bude svaki potrében, как najfineSega bidra.

Grcka neutralna ostane. Jeden 
balkanski diplomatus, koj jako dobro pózna 
svega polo2aja na balkanu, od Grékoga or 
saga ovak je govoril ;

— Skim bude GrCka ? To je sad na 
Balkanu najva2ne$a stvar. Proti nam bude

iSla, ali s nami bude vojuvala ili neutralna 
ostane? Ja dobro znam, da Gréka neutral
na bude ostala. To za to ne zlamenuje to, 
da antanta Seregi nebi gazdi Gréko zemlju 
i da vu Saloniki i Karali nebi antanta Se
regi na Gréku zemlju doSli, samo tuliko 
zlamenuje, da grki svojom vojskom nebudo 
pomagali Srbiju. Neg terpeti budo morali, 
tojest s oruíjem nebudo se proti stavili, da 
englezke, francuzke i talijanske éete prék 
céloga Grékoga orsaga budo isle vu Mace- 
doniju. Gréka i svrho toga bude neutralna, 
jerbo med Grékom i Bulgarium néje tak 
nevaren polo2aj da se nebi mogle narav- 
nati. Moremo se zmisliti na VilmoSove rééi, 
kad je po balkanskim boju ovu telegraíiral 
Konstantin grékomu kralju : »Kak oroslan 
branim vas.« 1 poleg toga izbilja Gréka je 
zadobila Saloniki i Kavalla morsku posta- 
jaliSée. Sad Vilmos как dva oroslani vojuje 
i sad kad je Bulgaria s njim se skup sklo- 
pila i poma2e bója zadobiti, to néje samo 
Bulgaria s njim se skup sklopila i pomaZe 
bója zadobiti, to néje samo Bulgariji na 
hasén, neg na hasén je i Grékomu orsagu. 
Bulgaria zadobila bude Macedoniju, Gréka 
pák Epirusa i nekoje siske i otoke na kője 
véé dugó Spekuléra i stém obedva orsagi 
éisto zadovoljni budo.

Nadalje pák Grékomu orsagu néje 
Bulgaria neprijatelj, neg Talijanske, koja 
ako svoje Stuke nastavi kre Adria mórja, 
tak zapre Grékoga orsaga, da nikut nikam 
nebude mogel Dakle Gréka s Bulgarium 
skup se mora braniti proti Italiji.

Na Balkanu se je zapoéel boj i как 
se vidi, tam bude se dokonéal. Sad je jód 
velika zmeSarija tam. Naprimer rusi su ul- 
timatoma poslali Bulgariji, da za dvajstiée- 
tiri vure sve one ofleire vun stira iz orsaga, 
koji к onim orsagom spadaju, keji proti 
Russiji vojujeju. Nadalje pák tak govori 
ultimatum, da Bulgaria izdala je slave, kad 
proti njim hcée vojuvati. Svrho toga zah- 
téva Russija, da Bulgaria odmah naj dene 
doli oru2je ili pak se naj к Russiji 
preklopi.

Vu Bulgariji sméjeju se tomu ultima- 
tumo i razmi se, da to 2elju nebudo rusóm 
zvrSili, neg dalje budo po onim pulu isii, 
po kojem sad hodiju. Bulgaria samo tak 
more nekaj zadobiti, ako znami bude der- 
2ala i to tam jako dobro znaju. Russije su 
véé zdavnja siti vu Bulgariji, koja je toga 
slavnoga orsaga vnogiput na led za- 
peljala.

Nemei su zastavili francuze i 
engleze. Englezko napreduvanje su véé 
zastavili nemei. Na onim trontu, gde samo 
francuzi stojiju, takodjer nemei su jakéi i 
oni su zadobili nekoju slavno bitku. Zaba- 
dav je neprijatelj próbál na zapoved Joffre 
generala, dan i nőé Sturmati, né su mogli 
nemee iz dobrih pozieijah vun stirati.

Zabadav su neprijatelji tijam do prvih 4 
nemskih jarkov doSli, né su imeli vremena 
nemdkoga fronta predrti, jerbo nemei su 
tak na skupljali med vremenom svoje Se
rege, da su s jednom jedinom Sturmum 
nazat pretirali neprijatelja i nazat su zado
bili zgublene pozicije. Druga nemSka pozi- 
cija je tak moCna, da francuzi s nikakvom 
kervjom ju nemoreju za dobiti. Prvi tijeden 
stodevetdeset jezer ljudstva je neprijatelj 
zgubil.

NemSke pozicije tak su napujene sva- 
kojaékami Stuki, maSinpuSkami i sdrotna- 
tami ploti, к tomu pak nemSki soldati alt
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vumréti ili рак bója zadobiti hoCeju, pre- 
mielití si mod iz toga, ako francuzi i eng- 
lezi predrti bi Steli nemSkoga íronta vu 
drugi liniji, da tam как morje bude stalo 
krv. Razmi se, da niti francuzi, niti pák 
englezi nebudo к tomu veliku volju imali. 
Ako pák itak budo probali, nemei je dobro 
pripravno óekaju.

Vu prvi offenzivi francuzi i englezi 
prék dva milljun kugljih sterlili svakojaC- 
kih Stukov i trideset vojnih zborov su na 
Slurmu stirali, pák itak su né bili moguéni 
nemSku liniju predrti. Strahovitno vnogo 
visokoga ofícira je doli opalo, koji su vu 
prvi liniji stali, da pokaZeju svojim voj 
nikom, da nebojiju se smrti. Sve to je za- 
badav bilo.

Spot ruskoga centruma. Na rus- 
kim bojnom polju skorom je obCiniti mir 
nastal. Samo pred Dünaburgom probaju 
rusi nemce nazat porinuti, da stém Düna- 
burgo pomoreiu. Ruski centrum nikaj néje 
möge) postieti, jerbo Hindenburga front je 
tak moCen, da svako rusku Sturmu kervavu 
je nazal sbil. Hindenburg malogda hoCe od 
sebe prijave poSilati, ali sad je postal jedno, 
vu koji javi da rusi strahovitnoga zgubiCka 
su imeli. Ako pak jedenput sam Hindern 
burg to javi, onda si morenio premisliti, 
da i2bilja strahoviten je bil taj zgubiCek.

DrugaC pak na céli orijaSki liniji ne- 
kakov mir je nastal, niti nemei, niti pak 
rusi neCeju se vu vekSe bitke spraviti. Sa
mo to zato itak nezlamenuje to, da vu Rus- 
kim je mir nastal Sad opet Serege premé- 
njaju i zakaj to déhju, to opet bliZnju 
vréme nam bude pokazalo, kad od velikih 
bitkah budemo glas dobili. To ie takov mir, 
как naravno svigdar pred velikim vihrum 
nastane.

Bulgaria.
Neprijateljski poslaniki ostavili su Bui- 

gariu. Englezki i francuzke lad ie pred De- 
deagacs bulgarskim varasom. Bulgaria Ceka 
antanta.

Oktobra petoga javiju iz Sofije: Denes 
popoldan je bulgarski kormán dal odgo- 
vora na englezki — trancuzki—ruski ulti
matum.

Radoslavov bulgarski ministerpredsed- 
nik popoldan ob tretji vuri je vu jednim 
vremenu Russiji, Engleziji i Francuzki od- 
govor na on ultimatum, kojega su ove dr- 
fave vpondeljek popoldan ob péti vuri 
poslale Bulgariji. Bulgarski kormán takov 
odgovor je dal antantu na ultimatum, da 
niti jedno elovo iz toga nemore prevoliti i 
averSiti. Как su antanta poslaniki odgovor 
dobili, odmah su si vun zeli putnice i os
tavili su Bulgarin

Dakle bulgarski kormán par vur predi 
je poslal odgovor, как mu je termin bil, 
na ovaj odgovor poslaniki su odiSli i samo 
englezki je ostal tam, da Bulgariji joS je
denput i to zadnjiput ponudi svakojaCke 
dobrote, ali to eve je veC pre kesno bilo, 
jerbo bulgarski kormán odluCno je odgovo- 
ril, da od antanté veC nikaj neCe, najmre 
pak niti jedno réC, rajsi oreag oruZje pog- 
rabi i onak bude svoju sloboSCinu branil. 
Kormán svako minuto Ceka, da mu Russija 
poruCi boj i da se na granici sprnZiju 
Stuki i puSke. V tork popoldan ob péti vuri 
je z Sei termin ultimátuma. Antanta posla 
neki céli dan su Cekali, da dojde odgovor.

Kak je odgovor doSel, jeden za drugim je 
poCel pakovati.

Vu kraljevski paiaCi podjednoma traja 
razgovor, na kojega su svi politiCari poz- 
vani. Ruski ultimatum néie doSel iz nena- 
da. Kormán je veC nekoji dan predi znal, 
da nekaj se bude pripetilo Kak je ultima
tum doSel, céla Bulgaria se na to jako 
rezsrdila, jerbo tak grobjanski je spisani, da 
to né su niti veruvati Steli. Céla Bulgaria s 
kormanom derZi.

Jako su se Cudili, da Italia néje pod 
pisala ultimátuma i veC su tak misliii, da 
nebude vu ovim poslu s antantom derZala, 
ali как su drugi konzulatuSi odiSli, taki je 
i talijanski poslanik prosil putnicu j on je 
ostavil Bulgariu.

Za vodju bulgarskoga Serega su Zsev- 
kov soldaCkoga minislra imenovali. On je 
naj mlajSi general bolgarske soldaóije. Vu 
srbskim Seregu vnogo macedonca je, koji 
su se jako zbunili, kad su poCuli, da bul
garskoga Serega mobilizéraju. Proli Bulga
riji srbskoga Serega Stepanovics general bu 
de vodil. Srbski Sereg iz pet divízije stoji. 
Bulgarski kormán sve Cinovmke i oficire, 
koji su na urlaubu bili, vu sluZbu je pez- 
val. V Cetrlek na veCer jeden vlak, koj je 
pun munieije bil, na srbsku granicu je 
odiSel. Bulgarci veselo idu opet vu boj. 
Mobilizacija lépő stiha i mirno se je veC 
dokonCala. j

Heer und Politik soldaCke novine pi- 
Seju, как se bude bulgarski Sereg sloZil i 
как se je mobilizacija dokonCala Glavna 
Zeljeznica prék céloga' orsaga vodi i skup 
9vefe KonStantinapoIja Sofiom. S vun ove 
glavne Zeljeznce Bulgaria joS vnogo Zeljez- 
nic ima. Iz Sofije jedna vu Plevnu vodi, 
odovut pak vu RuSCuk, gde se opet na vise 
strani rezdeli. Ove 2eljeznice sluZiju to, da 
bulgarski Sereg jako lletno more na srbski 
granici biti.

Drüga linija od Burgasa vu Filipopol 
vodi. Ova Zeljeznica se takodjer na vise 
strani reztrgne. Jednoga Serega po ovim 
putu budo na meslo spravili. To su one 
dvé vazne linije, po kojih za par danov 
célo soldaCiju moreju bulgarci tam spravili, 
kam je odredjena.

Vu Bulgariji svi obCinito znaju, da 
doSla je vura, kad Bulgaria svoje postigla 
bude. Né su strahu vu Bulgariji, barem ее 
veC Cujeju glasi, da vu Sebaslopolu jeden 
veliki ruski Sereg se skuplja, kojega proli 
Bulgariji hoCeju poslati. Na to su bulgarci 
sva morska postajaliSCa zarpli i s oknami 
napunili, da ruske ladje nebudo mogle od 
Crnoga mórja soldeCiju vu Bulgariu s 
praviti.

Ruesija po suhi zemlji jako malo more 
proli Bulgariji, stém menje jerbo ravno 
dosta posla ima speposut. Neg francuzi i 
englezi od mórja moreju vu Macedoniu sol
daCiju poslati. To pak, da bi ru9ka flotta 
na Crnim morju mogla nekaj proti Bulga
riji, к tomu je jako slaba.

Как se Cuje antant prék DedeagaC 
morskoga postajaliSCa slopeldeset jezer sol- 
daCije hoCe vu Macedoniju poslati.

Da i Italia se pusli vu ov novi boj, to 
joS néje znati, ali lehko se i to pripeti, nej- 
mre pak, da vu Albaniu poSle naj menje 
dvnjsti jezer soldacije.

Kolusev bulgarski poslanik ovak je 
govoril :

— Mi neCemo boja derZali, ali to je 
istina, da Macedoniju si zememo, jerbo je

naSa, to pak i bez boja moremo napraviti 
tak, как su 1913-ga leta romani Dobrud- 
zsu zeli.

Panzados grCki poslanik pak veli, da 
né veruje to, da bi GrCka proti Bulgariji 
iSla, niti onda, ako med Bulgarium i Srbi- 
um boj bude.

Manu romanski poslanik veli za Ro- 
maniu, da tarn je stalen poloZaj i poleg 
jednoga medjunarodnoga kontrakta vu Ro- 
maniji tak stoji denes poloZaj, da prék 
Romanije niti Russija nemore Srbiji muni- 
ciju voziti.

Dakle takva zmeSarija denes stoji na 
Balkanu i doklam ove novine izlaziju, za- 
segurno veC budo Stuki pokali i poCne se 
jeden najnoveSi i kervavi balkanski boj

KAJ j e  n o v o g a ?
— Prosimo nase postuvanepredplatnike, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zao&- 
tatke cim predi posleju i predplate ponoviju.

— Fotoplena talijanska ladja. 
Iz Brindisi javiju, da na Benedetto Brin 
zvanoj veliki talijanski ladji je puSkin prah 
earn odsebe se vuZgal i eksplodéral. Od 
820 osobah 8 oficiri i 379 marineri su Zivi 
ostali, drugi svi su se polopili. Med mrtvi 
su obedva zapovedniki od ladje. Zakaj se 
je to pripetilo, to joS néje znati. Talijanski 
kormán strogo istragu je odredil svrho toga, 
jerbo vu Talijanskim tak misliju, da je 
neSCi bombu skril na ladji i ona je eks- 
plodérala.

Talijani su veC tuliko ladjih i vu tak 
veliki vrédnosti zgub li vu ovim boju, da 
jim antant to nigdar nebude naplatil. Ta
lijani poCneju prevideti, da né njim je vrédno 
bilo vu boj se puetiti.

— Srbski kormán odselil se véé 
iz Nisa. Iz Nisa javiju, da srbski kormán, 
svi banki odselili su se oktobra 2-ga vu 
Pristinu. Kad su prék varaSa poCeli velike 
ocelnate kasse voziti, céli pánik je nastal. 
Ravno ov dan plakatline su dali vun deti, 
vu kojih opominaju stanovnike, da naj 
mirni budeju, jerbo Nis je tak obkoljeni 
soldaCijom i svakojaCkami Sanci, da niko- 
mu nikaj se nemore pripetiti. Plagatlini 
ravno né su potiSili naroda, neg su ga 
joS bolje zbunili.

— Grcka proti antantu. VenizeJos 
ministerprezidenta presilil je kralj, da se 
zahvali, stém je GrCka zemlja Cisto vu 
drugi poloZaj doSla. Konstantin kralj i ofi
ciri preobladali su Venizelosa, koj je sdu- 
Som i stélom antanta sluZil. Так je zgubil 
igraCu Venizelosz, jerbo spametnefli vu or- 
sagu neCeju to pontiéi, da GrCka zemlja tak 
shodi, как je Belgium. GrCka neCe takvo 
prijateljstvo, kakvo antant s oruZiem hoCe 
nanju presiliti. Kaj bude sad vu GrCkim i 
kaj se bude pripetilo, to néje znati. Jedno 
su oCiveatno cdluCili. Ako bi francuzi i 
englezi 9ilom Sleli prék GrCke spraviti sol
daCiju vu Macedoniju, lojest proti bulgar- 
com, 8 oruZjem se budo proti tomu posta
vili i s oruZjem budo svoju sloboSCinu 
branili. GrCki narod veselo slavi kralja, koj 
se je na to odluCil. Iz toga je videti, da 
GrCka i nadalje neutralna hoCe ostati.

— Andrássy od Bulgarije. And- 
rá9sy gróf pise, da Bulgarija presiljena bude 
s oruZjem svoje pravo braniti vu Macedo- 
niji. Poznato je, da Macedoniu Srbi tekrcixuC 
vkrali su od Bulgarije i s;d ju na n kakov
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naCin nebi radi iz ruk pustiti. Ako se Bul
garia s oruZjem navali na Srbiu, tak Srbia 
med dva ognje dojde i stém predi bude 
propala. Narn i saveznikom pák od toga to 
bude hasén, da prék Bulgarije po suhom 
budemo mogli Serege spraviti vu Dardanelle 
i po suhom budemo mogli turCinom mu- 
niciju voziti.

— Rusi okolo Rige. Ruske novine 
piSeju, da soldaCko zapovedniCtvo odredilo 
je orijaSke Serege к Riga varaSu. Poleg toga 
svi oni okolo Kovno, Grodno i Brest-Litovs- 
ka rezbiti ruski Seregi svi moraju na vilnai 
front oditi, da braniju Riga morsko posta- 
jaliáCe i put proti Sentpétervaru.

— Nebudo propale Dardanelle — 
véli romanskí kralj. Ferdinand romanski 
kralj i Maria kraljica minuCi tijeden, tojest 
septembra 29-ga vozili su se po Dunaju 
i tak su doSli do Babadag obCine. Ferdi
nand kralj po ital je jednoga tergovca, как 
mu kaj ide Tergovec je ovak odgovoril : 
Veliki zgubicek smo imali, ali to nam sve 
povrjenu bude, kad Dardanelle propadneju. 
Kralj je na to tak odgovoril : Zalosten je 
zgubicek, ali Dardanelle nebudo propale. 
Mária kraljica, koja je iz Englezkoga rod- 
jena pák je ovak rekla : TeSko bude iSlo, 
ali zato Dardanelle itak budo propale.

— Kervavo zbiti talijani. 29 ga 
septembra na loch frontu naSi kanonéri viSe 
talijanskih Stukov su trofili, koji su taki 
vtihnuli. Od Cosíona na sever jedno tali- 
jansko Cetu kervavu su naSi nazat zbili.

Mrzli Vrch i Tolmeina su poCeli tali- 
janski Sluki bombardirati, zatem pák su 
ponavadi na Sturmu isii. Kad su do drotov 
doSli. morali su postati, jerbo naSi baki, 
honvédi i maSinpuSke tak su strelali, da 
néje jim bilo moguCe dalje iti. Pred droti 
strahovitno vnogo nirtvih je ostalo, kője su 
naSi joS i drugi dán pokapali.

— Nase i némáké cete vdrle su 
vu Srbiu. Za poóela se velika offenziva 
proti Srbiji i как Höfer general oktobra 
Sestoga je javil naSe i nemSke Cete pri Or- 
Sovi i gde se Drina vu Savu stéCe prék 
su vdrle i srbske Cete kője su tarn stale, 
pretirale su.

Osmoga pák su javili, da naSi nemSki 
soldati prék Dunaja i prék Save su vdrle i 
denes pri Belgradu stojiju, gde su vu ovim 
hipu velike bitke.

— Bulgaria ultimátuma je pos-
I a la Srbiji. Vu politiCnim okrugo tak zna- 
iu stvar, da Bulgaria ultimatoma je poslala 
Srbiji vu kojem zahtéva, da Macedoniu 
za dvajsliCetiri vure naj prék da Bulgariji.

— Zaprli su bulgarci dunavska 
postajaiisca. Iz Bukarests piáeju, da bul
garci s oknami i s land zaprli su sva 
dunavska postajaliáCa. Romanske ladje 
samo na majarskim kraju moreju postati.

— Ruska flotta naj ide na bul- 
garske vode. Ruske novine piáeju : Mi 
tak mislimo, da Bulgaria nebude se na je 
denput navalila na Russiju, itak za lo prip- 
ravni moramo biti na sve i zvrho toga zah 
tévamo. da ruska flotta odmah naj se ger.e 
i naj ide na bulgarske vode Russija mora 
zavzeti célo Bulgariu i vu Tirnovu pozvati 
veliku skupátinu i tani Bulgariji jednoga 
slavenca zebrali za kralja.

Как se vidi rusi su pozabili. da niti 
svoja prava od neprijatelja zavzeta mesta 
nemoreju nazat zadobiti. pák itak veC si i 
na Bulgpriu zube brusiju.

TABO RSKA PO&TA. Jako sa  
пат taiUe takve skatulje vu kojik  
3 5 0  gram m ov móri postati po tábor- 
aki posii. Sad véé né Je treba apiatna 
iivati , Jerbo takve ákatulje, sln ib e - 
nim nnpiaom go töve ae moreju do-  
biti pri Piackei Fülöp (Strauax Sán
dor) knjiinru и Caáktornya.

Cián a skatulji Je 20 filiérov.

Za tabor aku poétu gotovi к и- 
ver ti a a napi а от» takodjeri TABORS- 
K E  K A R T E  ae dobiju kod Fiacbei 
Fülöp (Strauax Sándor) knjiiarici . 
Ciena г k u vert— 2 ПИ» —  taboraka 
karta  — 1 till.

Spomenek iz bojnog polja.

Prímem vu ruke papira,
Ar si élovek ve studira.
Kak je  bilo vu Kárpáti,
Gde su le tali granati.

Od srapnella dost plezérca,
A /os vise je mrtveca,
Jerbo srapnel nezna sale,
Nikoga on nemiluje.

Koji se éuvati hoce,
Ód srapnella, kada leve,
Dober dekung mora meti, 
Srapnel mora mimo iti.

Ako si bas v vei коj sili,
Prekrici se, ovak reci:
„Bog pomagaj, Jézus dragi! 
Marija i Jozet sveti !*

Zato ako Bog dopusti,
Da dojdes ziv, zdrav od ondi, 
Naj se z Boga pozabiti,
I  vu njega veruvati.

V jutro rano jós smo spali, 
Srapnelli nas pozdravljali, 
Morali se razbezati.
Drugi stelung si zavzeti.

Kad smo dekunge skopali,
I  vu nje se nastanili,
Onda jeden vojnik véli:
Nebumo mi nikaj jeli?

Sunce bilo na zapadi,
Kad trakteri dohaüjali.
Oni su nam ovak rekli.
Kruha nismo vám donesli.

Kaj su trakteri donesli,
То su momci sve raznesli 
Ne bilo vréme cekati,
Рос éli rusi strelati.

Dohadj ali su granati,
I  kugle nas dőli brati,
Так smo vidli i mi sami,
Da nas nitko vre ne brani.

Noc je  doslaríépa, svetla,
Nam junakom strasno tezka,
Jer su rusi prevec hlizo.
Jako vnogo jih je bilo,

Vezda kapitan nas veti:
Koj kam more, naj odbezi 
Koji ima dobre noge,
Nebu opal v ruske sake.

Kad smo v jutro v selo dosli,
Od sve strani sknpa zisli, 
Kapitan okolo gledi.
Jel idu njegvi rój ni k i?

Zabadav je pol dan cekal.
Mal о rnomkov se doéekal,
Svi momci su tani ostali,
Od kud nas rusi odgnali.

Ve svi drugi mi ostali,
Mali broj se skupa zbrali,
Dragom Bogu hvalu dali,
Da smo barem mi ostali.

Te smo iáli malo dalje,
Druge cete se skupljale.
К  njim smo se mi priaruzili,
Рак па ruse ostro vdrli.

Bili smo vre dosta jaki,
Mogli rusu pokazati, *
Da se njega nebojimo,
Ne go sve njih vunistimo.

Padal je rus как jabuka,
Kad s capom se po njim buha,
Nazaj smo mu povrnuli,
Kaj smo njemu duzni bili.

Zato drági ki ste doma,
Molite vi za nas Boga,
Da nam pomore Bog mili,
Kad smo vu najveksoj sili.

Ako dragi Bog dopusti 
Da se jenkrat mir napravi,
Budemö se spominali,
Kakov boj smo & rusi meli.

Da bi nase majke znale,
Tuzno bi se rasplakale,
Kud njim se deca tuceju,
Вике z mirom si hue ej и.

Ar vu Karpatih je  zima,
Oda pri nas vre drévo tira,
Zato koj se ta odpravi,
On se naj dobro opravi.

V Karpatih su tűzne vure,
Koj ne ima puné torbe,
Prem teiko za te vojnike,
Ki dobiju rane tezke.

Saniteci su odzada,
Niti njim je  volja prava,
Kad moraju naprej iti,
Plezirce nazaj nősíti. •

Zato je  najbolje srecen,
Koj na noge ni heteien,
Jer dalko mu treba iti,
Ako boté hilf piac vidti.

Na hilfplacu skup se zidu,
Od svih stranih skupa idu,
Med njimi su ranjeniki,
Svaké féle bolestniki.

Tam jih onda rezdeliju,
Vu vagoné nameceju,
Za plezérca tesko dosti,
V spital dugó se voziti.

Kad dojdes vu mesto pravo,
Svuéeju z tebe odelo,
Tam se svaki skuple, vmjje, 
Podhrijaé ga éist podhrije.

Doktor zeme jih m  ruke,
Znanostjom jih zvraéil bude.
Lépe gospe pomazeju
I  plezérce batriviju.

Koj pák srecno hu ozdravil,
Svoju jakost nazaj dobil,
Bude moral ein г и kovát,
Srecu v boju opet probat.

Dragi brate nist se nehoj,
Da bus moral opet vu hoj\
To je  svéta duz nőst svih nas,
Trpeti za kralja svak éas.

Vu Pilsenu. K lo b a c s á r lc a  F eren cm .
eugstürer iz Király laka.
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GABONA ARAK/CIENA Z1TKA
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 .....PSenica...............................36 —
R o z s ...........H rÉ ...............................28 —
А г р а .....Jeömen...............................28 —
Z a b ............. Z o b ...............................28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26 —
Fehér bab uj . . Grah beli............40 —
Sárga bab . . . .  Grah Suti............40 —
Vegyes bab г . . Grah zmeáen. . . 40*—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag........L e n ...............................50’—
Tökmag..KoéCice...............................40 —
Bükköny .Grahorka...........................28*—

I 1551,19,5 H i r d e t m é n y .
 ̂ Kisszübadka község elöljárói közhírré tesszük, hogy a közbirtokosság

< tulajdonát képező

i korcsmaépület és tartozékai
% 1916. évi január 1-től december 31-ig terjedő egy évi időtartamra nyilvános
b árverésen folyó évi október hó 17-én délután 2 órakor a köz
ei ségbirőnál haszonbérbe adatni fognak.
£ Árverési feltételek a községbirónál megtudhatók.
& Kelt Kisszabadkán, 19Lő. évi szeptember hó 29-én.

I  537 2 -2  Elöljáróság.
h

ad. 1.584/915. Muraszentmáriai körjegyzőtől.

H irdetm ény.
1 Alsómihályfalva község tulajdonát képező

! =  k o r c s m á t  é s  t a r t o z é k a i t “
1 f. é. október 31-én d. U. 2 órakor haszonbérbe adjuk. Feltételek a 
• bírónál betekinthetők.
I ELÖLJÁRÓSÁG.
I 542 1— 1

)  1305/ad. 1915. H I R D E T M É N Y .

J Közhírré tesszük, hogy Drávavásárhely nagyközség tulajdonát képező

I muravidi és pusztafai korcsma tartozékaival
( f. évi október 25-én d. e. 9 órakor Drávavásárhely nagyküzség- 
I  házánál 1000 kor. illetve 700 kor. kikiáltási ár mellett nyilvános árverésen 
* 1916. évi január 1-től egymásután következő 3 (három) évre bérbe fog adatni.
£ A részletes feltételek a községházánál betekinthetők
)  Drávavásárhely, 1915. oki. 7. 5 4 3  \ — 1

I Marinovits Ferenc közs. jegyző. Prelozsnyák Antal küzs. biró.

Nyomatott Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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