
XXXII. évfolyam. Csüktornva. 1915. október 17-én. 42. szám.
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.
К lad ó h l  va t á l :

Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.Telefon ozám 34.

M U R A K Ö Z
m«gyar ét horvát nyelven megjelenő társadalmi, Ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 

M egjelenik h eten k in t e g yszer: v a s á rn a p .

Eteftzotéol árak:
Egész évre . . . . R kor.
Fél é v r e ................... 4 kor.
Negyed évre . . . . 2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. Hlrdotéaek jitányooan ozimittatMk. Nylittér petition 50 fillér.
Felelet «EerkMctOi

ZRÍNYI KÁROLY.
KfleserkMitO :

MARG1TAI JÓZSEF.
KiadA Aa laptól»] dono«:

ST R A U SZ SÁN D O R

Az uj hadiszintér.
Az antántat katonai erőinek elégtelen 

volta és nyilvánvaló kimerülése már régóta 
arra kényszeríti, hogy uj szövetségeseket 
keressen, akiknek az lenne a feladatuk, 
hogy friss hadseregeket állítsanak az antánt 
szolgálatába. Ellenségeink e tekinletben leg- 
vérmesebb reményeiket a régi balkán blokk 
feltámasztásába vetették, hiszen ezt a blok
kol annak idején Oroszország a központi 
hatalmak leverése céljából kovácsolta össze. 
Hosszú élete nem volt, a második balkán- 
háború hamarosan szétforgácsolta.

Az antánt diplomáciája hónapok óla 
íül-fát megmozgatott, hogy Bulgáriát — a 
bukaresti békekötéssel ért megaláztatása da
cára — halálos ellenségével: Szerbiával ki
engesztelje és a többi balkán állam bevoná
sával az antántot szolgáló szövetséget hoz
zon létre, mely milliós hadsereget adott 
volna neki, hogy ezzel előbb Konstantiná
polyi, majd pedig a központi hatalmakat 
legyőzze.

Bulgária azonban nem állt kötélnek; 
csak rövid idő választotta el 1913 ban szer
zett tapasztalaitól, melyeket el nem felejthe
tett; semmiféle Ígérettől, biztatástól vagy fe
nyegetéstől sem lántoríttatta magát el attól 
az iránytól, amelynek követésétől régi ideál
jainak megvalósítását reméli. Minthogy azon
felül Románia és Görögország — az antánt 
számításait keresztezve — semlegességüket 
továbbra is megőrzik, az antánt immár ab
ba a szomorú helyzetbe került, hogy friss 
hadseregek segítsége helyett újabb, erős el
lenséggel áll szemben, vagyis az antánt 
hadseregei, ahelvelt, hogy a Balkánon segítő

társakra tettek volna szert, még nekik kell 
segítségére sietniük az észak felöl a magyar- 
osztrák és német, kelet felől pedig a bolgár 
hadseregek által fenyegetett Szerbiának. Az 
uj balkán-háború tehát politikai és stratégiai 
szempontból nem valami fényes kilátásokkal 
kecsegteti az antántot.

Ha az anlánícsapatoknak a Balkánon 
történő partraszállását más harckivivotl győ
zelmei előzték volna meg és katonai fölény 
tudata lelkesíthetné csapatait, úgy az ellen
ség győzelmi reményeitől a szubjektív jogo
sultságot — a kedvezőtlen stratégiai előfel
tételek dacára — sem lehetne megtagadni. 
A tényleges viszonyok azonban homlokegye- 

jnest ellenkeznek azzal a kilátással, hogy 
ellenségeink győzhetnének.

Szalomkin és Valonán át nem büszke 
győzők vonulnak Szerbia segítségére, hanem 
oly csapatok, melyek, bár nehéz harcokon 
lestek át, a sok véres harcterek egyikét sem 
! hagyták el a győzelem lélekemelő tudatával, 
j Az antánt hadseregei seholsem értek el va
lamirevaló sikert, minden hadiszintéren sú
lyos vereséget szenvedtek, szégyenletes ku
darcot vallottak és az antánt hadvezérei 
nem azért helyezik mos! a háború súly
pontját a balkán félszigetre, hogy újabb 
diadalokat arassanak, hanem abban a re
ményben. hogy a szenvedett vereségeket ki 
köszörülhetik. Ki akarják kerülni a többi 
nagy hadiszintereket, melyek leküzdhetetlen 
nehézségeket gördítenek elibök; kísérletezni 
akarnak egy újabb, nekik könnyebbnek tet
sző támadási irányban, de éppen ezzel el
árulják gyengeségüket, ami már a kísérlet 
megkezdésekor csúffá teszi az abba vetett 
reményeket.

Egészen mások és sokkal biztatóbbak

a központi hatalmak és szövetségeseik ki
válásai. Csapataikat nem azért küldik az aj 
I harctérre, hogy elvonják őket a reményte
len küzdelmek színtereiről, nem is állanak 

; újonnan, hevenyészve kiképzett katonákból* 
hanem győzelemhez szokott hősökből, kik 
számtalan ütközetben megedzettek és tán- 
toríthatlan bizalommal követik a dicsőség 
babérjaival koszoruzolt vezéreiket.

Ez az uj balkán háború, melyet a ha
talmas magyar osztrák és német hadsere
geknek *i Dunán, Száván és Drinán való 
átkelése, majd Belgrád gyors bevétele veze
tett be, nem — mint az ellenségnél — a 
stratégiai és taktikai tervek felforgalásából 
folyó kényszerű vállalkozás, nem kétségbe
esett kísérlett, hogy a már elveszettnek bi
zonyuló játszmát talán mégis még megnyer
hetik, hanem fegyveres lénye annak u cél
tudatos harckészségnek, hogy a többi harc
tereken kivívott győzelmekhez újabb, épp oly 
fényes és most már döntő győzelmeket csa
toljanak és ezekkel végre is kiküzdjék az 
el nem maradható diadalmat és vele a tar
tós békét.

Közgazdaságunk jőrindii alakulása.
Közgazdaságunk egyes ágaira három 

különféle módon hat a háború: egy részük 
szenved a háború alatt, másik részének jö
vedelmezősége nem mutat lényeges eltérést 
az előzővel szemben, végül pedig egy része 
a háború által nagyobb haszonhoz jutott, 
különösen hadseregszállítások révén.

Általában véve csak természetes, hogy 
a nagy költségeket igénylő háború, mely 
egyúttal nagy munkaerőt is von el, közgaz
daságunkat időlegesen érzékenyen megviseli-

Erőd Annus.
Irta: D é r i .

Tátrai nyaralásomkor feltűnt egy leány, aki 
a társaság lelke volt. 10 éves koromban, az em
berismeret kezdetén, kiváncsi szemekkel kutattam 
az emberek lelkében, szinte tanulmányoztam őket.

Az említett leány neve Erőd Annus, aki 
módfelett érdekelt. Barátságot kötött velem, da
cára a 6 év ktrkülönbségnek.

Annus, a nyaralók kedvence volt; köréje se
reglettek, éltető eleme az egész társaságnak s ő ( 
a felsőbbség tudatával állta meg helyét. Nemcsak I 
a férfiak, de még a nők is rajongtak utána, o ly ' 
kedves, bájos modorú, szerete tremél ló leány volt. | 
Az 6 kijelentései voltak a mérvadók s ha dönteni i 
vagy választani kellett, 6 vetette el a kockát, őj 
határozott.

Imponált és szerették.
Ellenségei nem is voltak, mert nem is lehet- J 

tek. Okosan viselkedett, úgy, hogy még a szigorú j 
mamák sem találhattak rajt kifogásolni valót:, 
sót kérték, vegye társaságába leányaikat, hadd1 
tanuljanak valamit tőle. És ő természetesnek ta
lálta a hódolatot, amellyel körülvették s kedves, 
modorával mind több és több rajongóra talált. — | 
Tökéletesnek látták.

Annus szeretett s engem tett meg egyetlen i

bizalmasának. A barátság mély és őszinte volt 
közöttünk s mégis volt lényében valami, amit 
nem tudtam felfogni, ami ezért gyakran idegpn- 

• szerűvé tette Szereltem volna lelkének legrejtet
tebb zugába is betekinteni, hogy kiismerjem és 
teljesen megértsem.

Az elmúlt lelkiéletét nem ismertem, pedig 
nagyon érdekelt volna úgy egyéni, mint általános 
emberismeret szempontjából is. — Én még gye
rek voltam, nem kérdezősködhettem. — Egyszer 
mégis megtudhattam lényének kulcsát.

Dicsértem jó természetét, amellyel oly köny- 
nyen boldogul a világon. Erre ilyesmit válaszolt:

— »Ne gondolja, hogy mindig ilyen voltara. 
Ezt a kedélyességet, felületességet csak később 
szereztem; mint bakfis nagyon komoly, mélyen 
gondolkodó, szigorúan Ítélkező voltam.

Alapjában már 15 éves koromban ismertem 
az embert, csakhogy más felfogás szerint bíráltam 
az egyént. A magam nézete ellenkezett a világé
val s úgy éreztem, soha se leszek boldog a mai 
emberek között. Pedig én boldog akarok lenni!!

Nagyon ideálisan gondolkodtam, szereltem a 
nemeset és a szépet — elhagytam a föld salak
ját. — Bennem élt az eszményi ember s szeret
tem volna, ha mindenki jó, korrekt jellemű és 
nyílt szívü. Gyűlöltem a kétszinüsködést. elitéltem, 
akiben hiányzott a lelki erő az őszinteséghez. Ak
kor m ĝ gyávának tartottam, ha valaki nem

mondta ki nyiltan érzelmeit, amikor minden ideg
szálával szerette volna. Inkább hallgat és szenved, 
rosszul értelmezett büszkeségből gyötrődik és gyö
tör, de — hallgat.

Hallgat, amikor beszélni szeretne — külön- 
I ben — gyakran csak szaporítja a szót, eltársalog 
órákon át érdek nélkül, üres dolgokon, úgy hogy 

i végül önmagától kérdi — mi is volt ez ? !
No, de az ilyen csevegést nem vettem soha 

rossz néven: szüksége van az embernek kis üdü- 
I lésre, szórakozásra, változatosságra, már az in- 
I telligencia is megkívánja ezt

Csak azt nem tudtam sokáig megérteni, mi’  
j ért könnyelműek az emberek, miért csapják be 
egymást minden tekintetben ? Mi örömöt és bol- 

j dogságot találnak abban, ha azt a másikat meg- 
kinozzák, bolondnak tartják ? — Hisz' az egész 
világ szenved az ős/intetlenség átka alatt és még 
sem segítenek »önmagukon« ! Talán azért, mert 
»másoknak« is segítenek vele, vagy félnek az 
igaztól? !

Én sohasem leszek ilyen — tettem fel ma
gamban s kerestem embert, aki szintén igy gon
dolkodna. Hogy nem találtam, ugye, az természe
tes?! Fedhetetlen jellemű, nyílt szívű, jó érzésű 

j embert akartam barátul, — erre tettem fel egész 
énemet. Hazárdiroztam. Vesztettem.

Beláttam, hogy ez nem mehet igy tovább, 
jnem szabad az emberektől sokat kívánnom, sőt
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Arról ma még kora lenne beszélni, minő 
közvetett hatása iesz a háborúnak közgaz 
daságunk további fejlődésére, de az már 
ma is kétségtelennek látszik, hogy mindjárt 
a háború befejezése után az előbbinél na
gyobb nekilendüléssel kell felvennünk köz- 
gazdasági tevékenységünket és ehhez már 
ma meg kell tenni minden szükséges elő
készületet.

A béke beállta után szükséges lesz, 
hogy közgazdaságunk egész komplexumát 
reformálás alá fogjuk, sőt valószínű, hogy 
a térkép megváltozása és az újonnan kö
tendő kereskedelmi szerződések az eddigitől 
meglehetősen eltérő, sőt talán teljesen uj 
irányt fognak szabui közgazd.teági tevékeny
ségünknek.

Az intenzív közgazdasági tevékenység 
sikeres k.fejthetéséhez előreláthatólag min
den közgazdasági ágazatban emberhiány fog 
mutatkozni. Munkabíró fiaink egy részét el-1 
veszítettük, egy másik része rokkant lett. 
Utóbbiak kÖ2Ü! akadnak ugyan, kiket hasz-; 
nos közgazdasági munkához alkalmazni le
het és ez hazafias kötelességünk is, de 
ezeknek munkateljesítménye alig fogja elérni 
azt az átlagot, melyet épp annyi teljesen 
ép és egészséges munkástól megkövetelhe
tünk. Mindent összevetve tehát, a háború 
után következő egy-két évre — vagyis mind
addig, mig fiatalabb munkásnemzedékkel 
nem szaporodnak a régebbiek — gondos
kodni kell a munkáshiány pótlásáról.

E kérdés megoldásánál tekintetünk a 
tengeren túlra fordul, hová béke idején 
annyi vérünk szakadt. Amerika jobb kere
sethez juttatta őket és ezért — leküzdve 
honvágyukat — seregestül vándoroltak ki 
oda. A háború után azonban a munkás
hiány mialt nálunk is nagyobb lesz a ke
reset és így meg van adva a módja annak, 
hogy a kivándoroltak itthon is boldogulhas
sanak. Még pedig biztosabban, mint oda- 
künn. a hol a közgazdasági fluktuációk 
arányában a munkásviszonyok is nagy hul
lámzásoknak voltak alávetve, elannyira, hogy 
az utóbbi években gyakran előfordult, hogy 
Amerikába vetődött munkásaink ott munka- 
alkalmat nem találtak. A politikai viszonyok 
a háború alatt pedig ugyancsak elkeserítették 
életüket. Lehet mondani, hogy Amerikában

ma igen gyér a munkaalkalom, éppen csak 
az ellenünk muníciót készí Ő gyárakban fo
lyik és fokozódott az üzem. Ezekbe nem 
igen vesznek fel magyar munkád, de az 
oda nem is kívánkozik

A béke idejére való készülődés mun- 
kaprogrammjába ezek szerint múlhatatlanul 
fel kell venni a' kivándoroltak hazahozata
lának kérdését. Hazafias és közgazdasági 
szempontok egyaránt utalnak erre. Gondos
kodni kell már most továbbá arról is, hogy 
a munkáskereset és a megélhetési viszonyok 
állandóan kielégítők legyenek, nehogy a vlsz- 
szahívotlak és szívesen visszatérők bármikor 
újból ki legyenek téve az amerikai maga
sabb munkabérek csábításait ak.

Lehet, hogy a háború így azzal az ál- 
ídással fog járni, hogy az évtizedek óta tes
tünkön rágódó b»jt: a kivándorlást végleg 

! meg fogja szüntetni.

К Ü L Ó X F É L É  K.
Л  m  on et s z á z  я fl.

A sapkámon nemzeti szalag 
Mellétűzve szép piros virág.
Köröttem ének, víg kacagás 
Ragyogó puskacsőn cserfaág.

Szól a katonadal szülőről. . . 
Elhagytak kicsi, fehér házat 
Fehér házban hitvest, gyermeket.
És nem sir . . . dalol a menetszázad.

Én nem dalolok víg nótákat 
Nem keltnek én nékem a dalok 
Az én lelkem nem itt van . . . máshol 
Valahol messze, máshol andalog.

(itt jár a távoli harcmezön 
Ahol vad ütközet, harc zajlik 
Hol erdőn, zöld mezőn, kék folyón 
Puska zaj, ágyúdörrej hallik.

Hol л halk, susogó est szellőt 
Golyók fütyülése váltja fel,
A dalos madarat bősz lárma 
Vad csatakiáltás űzi el

És ahol a halál, dicsőség 
Elesni hősen a harcmezön 
Repülni büszkén az ég felé 
Találkozni égi menyegzőn . . .

De mi e zökkenés, éles fütty r . .  .
Lenn csókot, virágot dobálnak.
Hangzik a Rákóci-induló,
A vonat zakatol. . .  és benne 
Löztük én, dalol a menetszázad.

1915 szept. 22. F en yves Dániel.

még azt a keveset se, ami pedig — úgy gondol
tam — boldogságomhoz feltétlen szükséges.

Ekkor megszállott a kételkedés, majd a ta
gadás démona. Már az igaz, mély és tartós érze
lemben sem tudtam hinni. Rettenetes lelki küz
delmeken kellett átesnem; választanom kellett. 
Sajnáltam a régi, becsületes, ideális énemet, aki 
mindig oly jóhiszemű és nyílt volt: viezont belát
tam, hogy ilyen nem maradhatok. Egyrészt na
gyon elhagyatott lennék, ha megmaradok feltevé
sem mellett; másrészt, előbb-utóbb beállana a 
kényszer a megváltozásra és inkább most válto
zom, a saját akaratomtól, mint később, amikor a 
sok keserű csalódás felemésztette életenergiám s 
már csak báb leszek. Pedig semmi kedvem se 
volt soha bábmódra, öntudat nélkül élni.

Választottam — megváltoztam. Vidám és 
kacagó, lettem, kedvességem elragadtat és tudok 
uralkodni. Nem kívánok senkitől sokat, úgy ve
szem az embereket, amilyenek — meglehetős fe
lületesen. A kellő tiszteletet megkapom, szeretnek 
— é s -----------

Arra a kérdésemre, elérte-e a célt, amely
nek jegyében megváltozott — boldog-e? — nem 
válaszolt. Hosszú ideig csendes maradt. Látható
lag küzdött magával. Majd nagyon egyszerű han
gon így szólt:

— Hallom, hívnak, kezdődik a tennisz, 
menjünk.

—  A közös címer és jelvónykérdós 
megoldása. A hivatalos lap Oktober 12-iki 
száma királyi kéziratokat tartalmaz, melyek 
nagyjelentőségű közjogi kérdésiek, a cimer 
és jelvénykérdésnek megoldását foglalják 
magukban. A probléma megoldása úgy tör
ténik, ahogyan az a dualizmusnak és abban 
Magyarország önálló államiságának megfelel. 
A kétfejű sas és feketesárga szin jövőben 
az osztrák császárság szinboluma lesz s 
mellette teljes paritással érvényesül a magyar 
cimer és a nemzeti szín. A két címert őfel
sége házi címere köti össze. A korrekt köz
jogi megoldás őfelsége királyi kéziratainak 
értelmében úgy a közös külképviseletnél, 
mint a közös hadsereg zászlajában s a ha
ditengerészetnél is érvényesülni fog. A ci
mer- és jelvénykérdésnek évtizedek óta va
júdó megoldása a háború izgalmai közepette 
is jóleső érzést (og kelteni országszerte és 
tanúskodik arról is, hogy őfelsége bölcsesége 
rendületlenül dualisztikus államformában és 
ennek keretében a magyar nemzet érvénye
sülésében látja a monarchia boldogulásának 
alapját. Ezzel egyidejűleg a magyar cimer 
i9 uj formát kapott, amennyiben a társor

szágok mellé Bosznia Herzegovina címere 
is beleilleszkedik a magyar szent korona 
országainak egyesített címerébe.

—  Uj iskola. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter elhatározta, hogy Drá- 
vavásárhelyen az állami iskolát hét tante
remmel és igazgatói lakással ujraépítleti.

— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
izraelita nőegylet részére Mózes Sándorné 
20 К át adományozott, melyért hálás kö
szönetét mond Wollák Rezsőné elnök.

— Köszönetnyilvánítás. A vöröskereszt 
egylet Csáktornyái fiókja által a vasúti állo
máson berendezett üdítő állomásán elhelye
zett gyűjtő perselyekben 65 К 25 fillér ta
láltatott és vélelezlt tett be az egyesület pénz
tárába Özv. Tersztenyák Bódogné pedig 600 
darab cigarettát ajándékozott. Fogadják a 
szíves adakozók az fgylet elnökének nyil
vános köszöneléf.

—  Vármegyei gyűlés. Zalavórmegye tör
vényhatósága f. hó 19-én d. e. 10 órakor 
rendkívüli közgyűlést, ezt megelőzőleg d. e. 
tél 10 órakor az állandó választmány gyű
lést tart A gyűlés megtartását a vármegyei 
alkalmazottaknak nyújtandó rendkívüli se
gély megszavazása, a liszt kiszolgáltatási 
rendszerének megállapítása, a 3-ik had köl
csön jegyzése, végül a tűzifa szükséglet biz
tosítása teszi szükségessé.

— Népesedési statisztika. Születtek. 
BralinsCíák Már.a, Balossá Lajos, Tólh Ste
fánia, Karancsy Irma, Reiter Miklós, Dömö
tör István, Weisz Dénes, Galambos Etelka, 
Kumi Jolán. — Meghaltak: özv. Kupka 
Jánosné (82 é), Zsifkovics Ferenc (83 é), 
Meszarics Márk (6 é), Stingl Lujza (30 é>, 
Zsgancc Pál (7 h), Karancsy Irma (18 n), 
Huszár Zsuzsanna (5 é), Kelemen Ferenc 
(50 é) — Házasságot kötőitek; dr. Krupay 
József és Vaicseky Ottilia.

— Megszűnt hadimenetrend. Újabb in
tézkedés szerint a hadimenelrendel a barcs- 
pécsi vonalon is megszüntették s a rendes 
menetrend arra ismét életbe lépett.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgószinház mai előadások prog
ramja: Hadi híradó (szenzációs harctéri fel
vételek); Széltört bilincsek (dráma 3 felv); 
Hanni Weisse mint csibész, az évad legmu
latságosabb vígjáléka (3 felv) Az előadások 
kezdete d. u 5 és este 8 órakor. Páholy 
(5 üléses) 5 K.

— Eladó virágok. Oleánderek, fikuszok 
s egyéb jól gondozott szobai virágok a ta
nítóképző intézetben eladatnak. Bővebbet az 
igazgatóságnál.

— A háború. A világháború dicsőséges 
forduló ponthoz jutott. Megkezdődött a Szer
bia elleni oflenziva, mely az anlántra nézve, 
úgy látszik, a véget jelenti. Az antánt min
den törekvése, hogy a balkán államokat a 
maga részére megnyerje, teljes csődöt mon
dott. Görögország és Románia semlegesek 
maradnak, legalább egy ideig, Bulgária pe
dig már mpg is kezdte a háborút Szerbia 
ellen. A szövetkezett német és magyar oszt
rák hadsereg pedig Mackensen, Kövess és 
Gallwitz tábornokok vezérlete alatt október 
6*án a .Drina ,0rk0lata és a Vaskapu kö
zötti, körülbelül 400 km.-nyire nyúló vona
lon, 12 helyen átlépte a Szávát és Dunát s 
megkezdte az írtó hadjáratot a szerbek el
len. A nagy arányaiban megdöbbentő, bá
mulatosan egybevágó, gondosan előkészített 
s majdnem 12 napig tartó tüzérségi harccal 
bevezetett támadással szemben a különben 
vitéz szerbek teljesen tehetetlenek —
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Úgy hogy Belgrád város 2 napi ostrom és 
borzasztó utcai harc után október 9 én bir
tokunkba esett. Attól fogva a szerbek az 
egész vonalon visszavonulnak. Hós csapa
taink pedig az útba eső nevezetesebb pon
tokat egymásután birtokukba veszik. Eddig 
Belgrádon kívül Szemendriát, Obrenovácot, 
Sabácot, a boszniai határ felé eső Krupanjet 
s Orsovával szemben Tekiát foglalták el. 
Most Pozsarovácon van a sor, amelynek 
majdnem összes elsáncolt hadállásait máris 
birtokunkba vettük. A szerbeknél nagy a 
kapkodás emiatt, mit fokoz a bolgárok tá
madása, akik Nis felé a Tűnök völgyébe 
törtek, hogy a szövetséges seregekkel Össze
köttetést kapjanak. A törökök is akcióba 
léptek s a bolgárokat hadimüveleteikben 2 
hadtesttel támogatják. Ezzel szemben szinte 
eltörpül az antánt akciója, mellyel Saloniki- 
ban s egyéb kikötőkben a seregek partra 
szállításával még csak kísérletezik. Annyival 
is inkább, mert az egyetlen vasútat, melyen 
katonáit befelé szállíthatná, a komitácsik 
légberöpítették, minek következtében a 
csapatszállítás óriási nehézségekkel jár. — 
Hasonlóképen meddők a többi harctéreken 
a kísérletek. Az oroszok, mig Tarnopolnál 
nagy vereséget szenveotek, Dünnaburg fela
dásával is foglalkoznak. Nem is tehetnek 
okosabbat, miután Hindenburg már 5 km.- 
nyire Dünnaburg előtt áll. — Az olaszok is 
nagy vereséget szenvedtek a doberdói fen- 
sikon. Seregeink visszaszorították őket s egy
néhány lövészárkukat elfoglalták. — A né
met Zeppelinek pedig azalatt Londont ost
romolják s nagy pusztításokat visznek végbe 
az angolok fegyver-, ágyú- s munic ó gyá
raiban s egyéb hadi bázisaiban. — Nem 
csoda tehát, hogy Delcase francia külügymi
niszter lemondott, Greyt az útból félre akar
ják tolni s hogy Petár le akar mondani 
trónjáról. Még Cadorna is annyira elkedvet
lenedett, hogy szintén lemondással fenyege- 
tődzik. Mind oly szimptomák, melyek a leg
szebb kilátásokkal biztatnak.

—  A háztartási fémtárgyak rekvirá-, 
lása. A honvédelmi miniszter rendelete sze
rint a háztartásban használt n kkel-, réz, 
tombak- és bronztárgyakat november 30 tói 
kezdve rekvirálni fogják. Hogy a rendeletet 
már most kibocsátották, holott a hadicélokra 
való igénybevétel csak november 30 án kez
dődik, annak az a célja, hogy megóvják a 
közönséget a rekvirálási eljárás kellemetlen
ségeitől és módot adjanak rá mindenkinek, 
hogy ezeket a rekvirálás alá eső fémtárgyait 
szabad kézből eladhassa a Fémközpont rész
vénytársaságnak, amely a hadsereg részére 
szükséges fémek bevásárlásával meg van 
bizva. Ez a társaság az egész országban 
szétágazó szervezetei létesített vidéki vaske
reskedők közölt a fémek összevásárlására 
Csáktornyára és vidékére nézve a központ 
megbízottja Rosenberg Rezső Csáktornyái 
vaskereskedő, akinek a nyert felhatalmazás 
alapján joga van a rendeletben részletezett 
fémtárgyakat, az ugyanott megállapított leg 
magasabb árakon megvenni azoktól, akik a 
rekvirálás kényelmetlenségeit ki akarják ke
rülni és november 30-ig önként felajánlják 
megvételre a fémből készült háztartási cik
keiket. A rendelet értelmében hadicélokra 
beszolgáltatandók. 1 . főző üstök, fazekak, 
lábosok, serpenyők, kannák, sütőformák stb. 
hütök tálak, tálcák, gyertyatartók vörösréz
ből 2 az előbbi tárgyak tiszta nikkelből.
3 mozsarak, mozsártörök, öntött sárgaréz 
gyertyatartók, vasalók, tálcák sárgarézből;
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4. mosóüstök, vízmelegítők, egyszerű víztar
tók, fürdőkádak, vörösrézből. 5. gyümölcs 
beföző üstök vörösrézből és sárgarézből. 6 
egyszerű parázstartók és kályhaelőtétek vö 
rösrézböl, sárgarézből és tombakból. 7 fél
kilogrammos és ennél nehezebb sárgaréz 
sulyok; 8 egyszerű függönyrudak és tartók, 
szőnyeg, foggantyu- és védőrudak sárgaréz
ből, amennyiben könnyen leszerelhetők. A 
honvédelmi miniszter rendelete egyúttal meg
állapítja azokat a térítési árakat is, miket a 
hadicélokra igénybe vett fémtárgyakért fizet
nek az átvétel alkalmával.

— A 40— 42 éves népfelkelők és az 
önkéntesek újabb behívása. A honvédelmi 
miniszter október 1 1 -én kelt rendeletével 
újabb bevonulási hirdetményt tett közzé, 
mely szerint az 1873., 1874. és 1875 év
ben született és a népfelkelési szemlén al
kalmasnak talált népfelkelők — amennyiben 
névszerint fölmentve nincsenek — novem
ber 3-án a népfelkelési igazolványon kitün
tetett kiegészítő parancsnoksághoz tényleges 
szolgálatra bevonulni tartoznak. Ugyanakkor 
tartoznak bevonulni az 1872., 1873., 1874 
évbeli és fiatalabb korosztályú A) aloszlályu 
(katonailag kiképzett) népfelkelők is, akik 
egyizben már behívatlak és bevonultak, de 
szabadságoltattak. Ezek a tartózkodási he
lyükhöz legközelebb eső honvéd pótzászló 
aljhoz tartoznak bevonulni. Az 1873,1874. 
és 1875. évbeli születésű és a szemlén al
kalmasnak talált, valamint a még be nem 
vonult és föl nem mentett A) aloszlályu 
népfelkelők közül azon hivatásos gőz- vagy 
motoreke-gépészeknek és fűtöknek tényleges 
szolgálatra va'ó bevonulása, akik ily gépek
nél tényleg alkalmazva vannak, a községi 
elöljáróságnál személyesen előterjesztendő 
kérelmükre az illetékes kiegészítő parancs
nokság által 1915 november 30 ig elhalasz 
tátik. Végül mindazok, kik önkéntes belépés 
folytán a honvédségbe vagy a közös hadse
regbe (akár mint egyévi önkéntesek is) már 
besoroztattak, tekintet nélkül arra, hogy mely 
születési évfolyamba tartoznak, tényleges 
szolgálatra szintén november 3 án tartoznak 
bevonulni. Megjegyzendő, hogy mindazok a 
népfelkelők, akiknek igazolványi lapjuk sze
rint Újvidékre kellene bevonulni, ha a közös 
hadsereghez tartoznak : Pécsre, ha pedig a 
honvédséghez tartoznak: Szabadkára vonul
nak be.

—  Az iskolák a háború beteg árváiért.
A beteg gyermekekről való gondoskodás fon
tos ügyét szolgálja a Zsófia Országos Gyer
mekszanatórium Egyesület, amely a háború 
szerencsétlen beteg árvái részére Siófok és 
Balatonvllágos közölt Balatonszabadin egy 
200 ágyas gyermekszanatóriumot épít. Azon
kívül a mártírhalált halt Hohenberg Zsófii 
hercegasszony nevére egy gyermekvédelmi 
alapot kíván létesíteni és ennek érdekében 
fordul a magyar nemzet gyermekeihez, kérve 
azok segítségét. Jankovich Béla vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter engedélyt adott 
arra, hogy a tanulóifjúság a gyermekszana
tórium érdekében gyűjtést eszközöhessen. 
Rákosi Jenő gyönyörű szózattal (óidul most 
a tanulóifjúsághoz, hogy néhány fillérrel e 
nagy és szent czélok elősegítéséhez hozzá
járuljanak. — A gyűjtéshez szolgáló iveket 
a tanintézetek tanárai és tanítóitól lehet át
venni és ugyancsak az iskolákhoz kell a 
begyűjtött összeget átszolgáltatni. Minden 
fillér, mellyel a gyermekszanatóriumot szol
gálja, örömet és áldást fog fakasztani, mert 
nincs a világon irgalmasság szebb és meg-

hatóbb, mint amely a szegény beteg gyer
mekek ágya fölé hajlik.

—  Dr. Richter féle Anker Liniment. Capsici 
sompos. Ez a szer az Anker-Pain Expeller pótlá
sára szolgál, rendkívül bevált háziszer, amelyet 
mind fájdalomcsillapító bedörzsölés köszvény, rheu- 
matikus fájdalmaknál meghűlésnél, megbénulásnál, 
Ischiasná! stb. a legjobb eredménynyel alkalmaz
nak. Az Anker-Liniment nagy elterjedettsége a 
legjobb bizonyítéka ezen szer kitűnőségének, s 
egy házban sem szabad hiányoznia. Ezen szer 
különösen olyan egyéneknek ajánlatos, akik sokat 
tartózkodnak a szabadban akik gyakori időválto
zásnak és igy könnyen meghűlésnek vannak ki
téve, igy például katonák, gazdászok, erdészek, 
vadászok, földmivesek, halászok, hajósok, kivándor
lók stb. és azonkívül turistáknak megerőltető tú
rák előtt és után, egyáltalában mindenféle utazó 
egyéneknek, mert ez a szer gyors és biztos segít
séget nyújt. A harctéren levő katonák számára 
egyáltalában né külözhetctlen. Tábori levélben 
könnyen küldhető. Kapható gyógyszertárakban, 
vagy közvetlen Dr. Richter »Zum Goldenen Löwen* 
cimü gyógyszertárától. Prág, I, Elisabetstrasse 5. 
Szétküldés naponta.

—  Tanoncok felszabadítása. A hivata
los lap mat száma közli a kormány rende
letét az ip.ros és kereskedötanoncok tan
viszonyának a háború következtében szük
ségessé vált kivételes szabályozása tárgyá
ban. A rendelet szerint mindazoknak az 
iparos és kereskedő lanoncoknak tanidejét, 
akik a háború alatt katonai szolgálatra vo
nulnak be, befejezettnek kell tekinteni, ha 
a szerződésszerű tanidőnek legalább két
harmadrésze lelelt, vegy ha a tanonc e minő
ségben U galább huszonegy hónapig működött.

—  Hadifoglyok 80Г8а. A Hadifoglyokat 
Gyámolító és Tudósító Hivatal már figyel
meztette a közönséget, hogy az ellenséges 
államokban le\ő magyarországi illetőségű 
hadifogoly-katonáink után való tudakozódá
sával ne forduljon a wieni Gemeinsames 
Zentral-Nachweisebureauhoz, hanem egyene
sen hozzá, mert a wieni testvérintézmény a 
Magyarországról származó érdeklődéseket is
mét visszairányílja Budapestre. Az iroda most 
ismételten kéri a magyar közönséget, hogy 
hadifogoly hozzátartozóik után való tudako
zódásukat a magyar Vöröskereszt Hadifog
lyokat Gyámollfó és Tudósító hivatalához 
(Budapest, IX, Üllői ut 1.) intézzék.

i  r  ' o d  a  T ö  m .
Leányfurfang. Ezen cím alatt jelent meg 

egy kedves 3 felvonásos népszínmű, mely 
hazafias tartalmánál fogva ebben a hábőrus 
világban, nagyon aktuális színdarab. Polány 
János, vassurányi tanító irta, akiről melles
leg mngjegyezzük, hogy a Csáktornyái ДН. 
tanítóképző-intézetben végezte tanulmányait. 
A színmüvet különösen műkedvelők lógat
hatják nagy haszonnal, mint ahogy már nem 
egy helyen elő is adták és pedig nagy si
kerrel. És épen ebben rejlik nagy értéke a 
kis munkának, mert általa igazán értékes 
színdarab kerül az olvasókörök, ifjúsági egye
sületek vezetőinek kezébe, akik ünnepségek, 
estélyek rendezése alkalmával a hallgató 
közönséget élvezetes s tanulságos irányban 
szórakoztatni akarják. Sajnos hogy ebben 
a tekintetben előadható alkalmas színdara
bokban nem igen válogathatunk s ezért a 
Leányfurfang kétszeresen értékes könyvecske, 
mert hézagpótló irodalmi termék. S ezért a 
színdarabot melegen ajánljuk az ifjúsági 
egyesületeknek s olvasóköröknek, műkedve
lőknek előadás céljából. A könyv megren
delhető szerzőnél 1 50 К ért A könyv tiszta 
jövedelmének 5%-át a szprző a háborúban 
megvakult katonáknak, ötöt pedig a hábo
rúban elesett tanítók árváinak szánta.
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Sve pofii jVe, kaj se tiée zadr- 
laja novinah, se imája pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

* Izdateljstvo: 
knjifiara Str a asz Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEDJIMUIJE
na horvatekom i magjarskom jezlku izlazeéi druitveni, znanstveni i povufiljlvi Hat za púk

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku nedelju .

Predplatn* ofina |a :
Na celo !e t o ...... 8 kor.
Na pol leta ......... 4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji kofitaju 20 011.

Obznane ae poleg pogodbe i fai raöunajn.
OdRovorm urednik:

ZRÍNYI k á r o l y .
Saradniki:

PATAK! VIKTOR i SRÁY FERENCZ.
Ixd.t.lJ t TlMtnik

STRAUSZ SÁNDOR.

Nasi i nemski seregi vu Srbiji.
Belgrad je opet nas. - Francuzka i englezka vojska prek Gréke ide na 
pomoé srbu. - Bugarska i turska vojska proti srbu, franciizu i englezu 
na Balkanu. - Slavno napreduvanje vu Srbiji. - Na balkanu se prehiti boj. 

Kaj je stel Joífre. - Francuzki i englezki ofieiri vu Nisu.

Hal; stojino na bojnora poljii?
(M. J.) Kaj smo naprej videli i od 

éesa smo na ovim meslu vre vnogiput go 
vorili, to se je vu profilún tijednu dogodilo 
Nafii i nemfiki beregi su prestupili Dunav, 
pák Savu i s velikom silóm vdrli vu Srbiju 
S tem se je opet poéel iát sa srbom, koj 
je ravno jedno lelő dugó drhtajuéi moral 
éekati, dók red na njega dojde. S francu 
zom i rusom smo vre skoro gotovi, ar niti 
jeden nemre od njega odzete orsage, pák 
íestunge nazaj sí priskrbeti, talijan pák je 
tarn, gde je bil, gda se je njegova vkanj 
Ijivost zeznala.

Oktobra 6-ga su nafii i nemfiki Seregi 
na vise méstih s ladjami i po hitro nap- 
ravljeni vojniéki mostih vdrli vu Srbiju.

Srbi su se jako branili. Osobito vu 
Belgradu su se hrabro voiuvali, da nebi 
svoj glavni varas izgubili. Dvé nőéi i dva 
dni dugó su se nafii i nemSki vojniki vu 
belgradskih vulicah tukli í klali sa srbskimi 
vojniki. Strahovita bitka je to bila, pripo- 
védaju, koji su t»m bili, ali su srbi popus- 
titi morali, ar su naSi i nemSki vojniki 
jakSi, spametneSi i hrabreSi bili.

Belgrad je vu naSimi rukami. Izgubil 
ga je srb. pák ga niti nigdar vise nazad 
dobil nebude. Bilde brzCas i svoj céli orsag 
izgubil, tak se sve ka2e, ar s tolikimi Sere
gi se je vezda tabor od naSih stranih po- 
Cel, da proti tomu srb nikaj nemre napra- 
viti. To bude bofija kafitiga 2a onoga naro- 
da, koj je naSega kraljiéa i njegovu 2enu 
vmoriti dal, da bude svoju domovinu izgu
bil i bude 2iveti moral vu tudjem jármű.

Proti srbu Mickensen nemSki general, 
kakti nadvodja vodi tabora. Ov glasovili 
vodja je do vezda ruse tűket sa svojimi 
Seregi. Njemu pomaSe med drugimi gene
rali i Kövess magjarski general, koj je svo- 
jimi Seregi prvi dospel vu Belgrad i naSu 
zastavu nastavil na belgradskoga festunga.

Ali ne samo pri Belgradu, nego как je 
srbska meja duga od OrSove do potoka 
Drine na vnogo méstih su naSi i nemfiki 
Seregi vdrli vu Srbiju. Так. da tiraju srbe 
pred sobom vu Maévi, kre Obrenovca i kre 
drugih méstih. Jako va2ni glasi budu se 
Culi za malo vréme iz ovog opet novog 
bojnog polja. Так эе vidi, da bude эе tu

dokonéal ov veliki tabor. D:j Bu2e, da bi 
s óim predi sreCno dokonéali naSi i nemfiki 
vitézi svoju veliku zadaéu !

Bugar se ie vre do kraja pripravil na 
boj, koju bude proti srbu vodi!. Samo ne- 
koliko dnevih treba, da bude navalil na 
svojega suseda, koj ga je vkanil I túréin 
je potegel svoje Serege prama Srbiji. I on 
mu je joS dufien.

Francuz, pák englez se 2uri na pomoC 
Srbiji i prek Gröke zemlje s ladjami na 
morju dopelanimi Seregi hoée obraniti srba. 
Ali to bu malo hasnilo srbu. Dok ovi svoje 
Serege do Srbske zemlje prevoziju, dotCas 
bude vre srbu к raj.

Francuz, рак englez je od Dirdanellah 
potegel svoju vojsku i poslal srbu na po 
moé, ar tarn nikaj nije mogel napreduvati. 
Túréin vezda pred njega ide. Ov narod si 
je vre dva milijunah veliku vojsku spravil 
i dobro jih oboruZil. Так se vidi, da budu 
na Balkanu velike bitke i da bude naSa, 
nemSka, bugarska i turöinska vojska ovdi 
do kraja vuniStila francuzke i englezkc Se
rege, Srbiju pak iz таре izbrisala. Za tem 
bude mir diktuvala svim naSim i nemfikim 
neprijateljem.

Gréka se je prestraSila, gda su fran- 
cuzke i englezke ladje pri gréki.m morju 
svoje vojnike dopeljale. Grk se nebi rad 
niti s nami, niti pak s francuzi, pak s eng- 
lezi posvaditi. Gda je gréki kralj videl, da 
bude za njega i za njegvoga orsaga zlo, 
odmah je odpuslil svojega ministerprezidenta, 
Venezilosa, koj je s francuzom. pak s eng 
lezom drfcal. Kralj je proteStiral pri francu- 
zu, pak pri englezu, da prék njegvoga or 
saga pelaju vojsku, na pomoé Srbiji. Mo- 
guée, da bude i on predi. ali potlam к nam 
i nemcom se pridruiil, ar lehko, da budu 
drugaé i na njega red doSel, ako nebu iz- 
kreno s nami drial.

Rumunj je vu stiski. 1 on podjednom 
veli, da se neée zameriti niti nam, niti pak 
rusu, pak za to mirno éeka, koj bude dru- 
goga prevladal ? Do vezda se je vre osve- 
doéiti mogel, da smo mi i nemei jakSi. 
Ravno zbog toga nebude on rusu niti za 
céli svét na pomoé se fcuril.

Francuz i rus bi rad iz svojega orsaga 
izliral nemSku i naSu vojsku. Ali njim je

zabadava njihovo nakanenje. NaSa vojska 
podjednom napreduje vu Ruskoj zemiji. 
Zadnjih dvéh dnevov smo opet 7000 ru- 
sov polo vili.

Talijanu lakaj lak ide. Ovi nikak nem- 
reju prék éez naSih, na granici stojeéih 
visokih brdiuah. A med tem svaki den 
vnogo jih odtane med plauinami, gde jih 
naSi postrelaju. I on bi rad srbu na pomoé 
iti, ako bi se pcduíal svoje vojnike iz naSe 
granice vkraj potegnuti, ar zna, da mu je 
onda kraj. To bude se fi njim i pripetilo. 
To je sveta istina, ar ako budemo na Bal
kanu red napravili, onda bude talijan svoje 
dobil, kaj si je dobro zasluftil.

Penezi i boj.
Vu negdafinjim vremenu navadno je 

tak trajal boj, da neprijatelji* negdi su se 
skup pograbili i koj je vite2kefii i jakfii bil, 
za par vur je preobladal drugoga. Naravno 
i za onu vréme potrébni su bili penezi i 
pamet к boju, odluéno je tukodjer i to bilo 
fiteri je imel vekSega i viteákoga fierega, ali 
itak penezi na zadnje né su tak odluéni 
bili vu boju, как denes. Denes penezi tiraju 
bója. S vun svega kaj к boju spada, uaj 
odluénefie je to, fiteri more duie strofikom 
sder2ati.

Dobra példa nam je vu ovim poslu 
Japan, koj je ruse strahovitno kervavu zbil, 
pak itak nazadnje présen mir je moral 
podpisati, jerbo amerikanski i englezki ban
kári né su fiteli véé penez posuditi, Japan 
pak je véé né imel. Sí'alili su то penezi i 
municija. Po glasovitcih i slavnih bitkah 
Skripali su japanci zubmi, itak su zato mo
rali mir napraviti. Né su imali drugi put, 
neg podpisati takov kontrakt, koj néje njim 
na veliki hasén bil, ali kaj su Síeli, ako 
njim je jofi vaSnefia stvar sfalila, как je 
puSkinprah, to pak su penezi.

Od toga pak sve za to pifiemo, jerbo 
doSlo je vréme, da opet skup moramo s 
kovati, sad véé tretjiput, jeden nezrnerno 
veliki kiné, ako hoéemo bója slavno zak- 
ljuéiti. Ali naj niSéi ne misli, da orsag za 
to hoée opet od nas na posud imati pene- 
ze, jerbo su mo véé sfalili, neg za to, da 

I orsag puno lepfiega i hasnovilefiega kont- 
rakta bude mogel diktérati neprijateljom,
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kad jedenput vréme dojde i poóneju se za 
mir pogadjati. Vérén naá saveznik, Nemáki 
orsag, minuói tijeden trinajst milljardov (vu 
naáih penezi petnajst milljard korun) je 
dobil od svojih poglavarov i stanovnikov 
na bojne stroáke. Bez példe stoji to. To se 
joá nigdar na 9Véto né pripetilo. Как dugó 
stoji svét, to joá se né sgodilo, da bi jeden 
púk takvoga kinéa bit skup nanosil za svo- 
ju domovinu. Vérén naá saveznik sad je 
véé tretjiput dobil takvoga kinCa od svojih 
ljubeznih stanovnikov. Sad je i nam zadaéa, 
da opet pokaÉemu, da né samo naái sol 
dati su najvitefckeái na svéto, neg i vu gos* 
podarstvenih poslov tarn stojiniu vu onim 
redu. gde i naj prveáe dr2ave.

Da nas svaki dobro bude razmil i da 
nikaj zloőestoga nebude misül, raztolnaéili 
budemo, da orsago posudjeni penezi, né je 
samo domoljubav, aldov i naáa du2nost. 
Istina, da je i to. To je к tomu jeden do- 
ber i izversten promet. Так mislimo svi 
skupa, da to je opet jedna dobra misei bila 
od naáega poglaviloga kormana, da odnas 
domaj hoée skup nabrati potrébne peneze 
za bojne stroáke. Svaki bude opét priliku 
imel vu najboláe mesto s raniti preSparane 
peneze i to na najbolái interes, kakvoga 
nigdi nedobi. Za posudjene peneze takve 
akcije dobi evaki, koje su vise vrédne od 
najboláih bankih, ili pak od najboláe äpar- 
kassinske knjige. Veliki interes nosiju ove 
akcije i navék je moói na peneze je ргео- 
brnuti. Ove akcije orsag nam da, koj s cé 
lim svojim imélkom garantira nam ovu 
vrédnost, s célom svojcm moCjom i jakost- 
jom pazi nanje.

Neprijatelji né su ufali svoje poglavare 
za to prositi. Muska к francuzu, francuz к 
englezu, englezi pak vu Ameriku od pr*ga, 
do praga peneze fehtat. Ja i svi drugi tak 
mislimo, da itak je lepäe i poáteneáe, ako 
bojne stroáke mi iz svojih 2epov moremo 
dati. S tém se mi povekäavamo, jerbo ne* 
moramo veliki interes drugim orsagom dati, 
da se oni stém povekáavlaju.

Sad, kad tretjiput stojimo pred tém, 
da orsaga pqmoremo s naSemi penezi, pre- 
misliti si moramo, da od toga visi naáe 
domovine 2ivot i slava i ravno zvrho toga, 
mi smo pripravni i naSe peneze pustili vu 
bői, né samo naäu decu. Koj peneze da 
orsagu na dober interes, on joá néje Bog 
zna, как vite2ki Cin napravil, neg svráil je 
jeden plemenili Cin prama onim, kojim dán, 
na dán na Sturmu trobemaju, dakle pleme- 
niti Cin je to prama oni krvi, koja je iz 
naSe krvi. Koj da evője fillére, on onim 
bude dal, koji tarn stojiju, gde mir i boj 
tak dugó harcuje jeden sdrugim.

Oni penezi, koji sad opet orsagu vu 
ruke damo, drugi dán na kruh se preobr* 
neju i onim dojdeju vu vusta, koji na is- 
hodu, na zapadu, na sevru i na jugu dalko 
od svoje domovine braniju naáega orsaga. 
naSe varaáe, naSa sela, naSe hi2iCke i sve 
blagu, najmre pak onu rneetu, gde raái mili 
poCivaju vu miru Bo2jem.

Od one letine, koja je leloe lépi plod 
donesla bogatuSu tak, как i siromaku, samo 
jeden mali dél prosi domovina od nas i to 
né zabadav, jerbo nam puno viäe nazat da, 
как smo mi dali.

Lani novembra теэеса prviC su aust- 
rianCani 2135 milljun korun, drugoó letos 
majuáa meseca 2630 milljun, sveskupa 
4765 milljun korun su dali skup na bojne 
stroáke. Vu ovim istim vremenu tni mag*

jari i horváti pak smo perviC 1170 drugoC 
pak 1120 . dakle sve skupa 2290 milljun 
korun skup nabraü i deli na oltár 
domovine.

Jóé néje orsag odredil to, veC nam 
iépe példe stojiju pred nami. Csernoch Já
nos kardinal i herceg primaá od svoje etra- 
ni poldrugi milljun, od kaptalanske strani 
pak je tri i pol milljun korun podpisal. 
Hornig Károly vesprémski biákup jeden 
milljun, vesprémski kaptalan pak dva mill- 
june bude dal na bojne stroáke, Országos 
Központi H telszövetkezet pak petnajst mill- 
junov.

Razmi se, da mi poljodelavci i slu2- 
beniki dalko smo od toga, da bi na mill- 
june mogli pojedinim dati, ali to рак dobro 
znamo, da svaki gospodar zmore jedno, 
dvé ili viée stotin korun, koje sad silno 
nenuca i ako svaki samo tuliko bude dal, 
nezmerno milljunov se skup nabere. Stém 
slava i dika bude naáa.

Daj Bog, da ona ljubav skojom se 
prama domovini i prama naáim vite2kim 
áeregom sponaSamo, da skim vekáu svotu 
donese skup na on oltár, na kojega denes 
poleg svoje rnoguénosti svaki mora i sva- 
komu je du2nost alduvati.

Belgrad je naá.
S to  je z e r  s rb a  je  b ra n ilo  B e lg ra d e .
B e lg ra d a  su  p o c istili od n e p rija te lja .

Veselo prijavo nam je poslal Höíer 
general oktobra 10 ga : Cesarski i kraljske 
Cete vu MaCvabi i od Obrenovaca na sever 
uspjeáno su napreduvale. Vu Belgradu aust* 
rianski, magjarski i nemáki regimenti po 
vulicah kervave bitke su imeli, doklam su 
Belgrada pocistili od neprijatelja, sad od 
Belgrada na ishod stojeée brege strélaju. 
Kratka prijava je to, ali va2na.

Né samo Belgrada, neg i festunga su 
zavzeli i srbe vun pretirali. Как se iz pri- 
jave vidi, vu bitki né samo naái, neg i 
nemáki áeregi su nazoéni bili.

Ostrak-magjarske Cete od sevra su átur- 
male i po kervavi bitki, zavzele su Kalimeg- 
dana. Savezne Cete pak su malo od zapadne 
strani se navalile na Belgrad i zavzele su 
na Terazijanu stojeCega konaka. Srbi su j 
okolo Belgrada sto jezer vojuika na skup- 
Ijali i tak dugó su braniü Dunaj liniju, dok
lam su эато mogli. Naái kánoni strahovi- 
ten ogenj su hdali na srbske pozicije i za 
kratko vréme predrll su srbskü liniju i tak 
9U naái i savezni Seregi mogli prék Dunaja 
vdrti. S vun toga od Drine do Oráove na 
tristo kilometrov dugi Üniji, vu viäe mestah 
su Seregi prék vode doáli. Né je to lehko 
delo bilo. Dunaj je tarn jako Siroki к tomu 
рак deídjovno vréme bilo je célé tijedne i 
vode jako su se nadule. Antant je veliko 
pomoC dal эгЬот, da braniju ovu liniju i 
da skim du2e zaderíiju naSe. Né sU bili 
pripravni, da se to tak hitro bude pripetilo.

Na srbski kraljevski palaCi opet naSe 
zastave se vijaju, koje glasiju svéto, da né 
smo se joá spozabili iz erbov, poleg kojih 
ov strahoviten boj veC poldrugo leto traja. 
Istina, da jedenput nam je veC bil vu 
rukah Belgrad i ostaviti smo ga morali, ali 
denes Cisto vu drugo ime i Cisto vu dru
gim polo2aju smo ga opet zavzeli.

Srbskoga fronta je Mackensen predral, 
koj je vodja bil ovomu novomu áeregu. 
Dva dobre podvodje je imel. Kövess Her
man, koj je tak strahovitno sbil ruse pri

Ivangorodu i Gallvitz glasovitoga Hinden- 
burga najbolái vodja, koj je s Hindenbur- 
gom skup tuliko slavnih bilkah zadobil i 
koga rusi takodjer nebudo tak hitro poza- 
bili. Mackensen, Kövess i Gallvitz vodiju 
sad naSe i némáké áerege vu Srbiji. Kaj 
bude sad vu Srbiji, to napré moremo znati, 
vidi se to taki od poCetka, za dva dana 
naái Seregi su veC vu Srbiji bili i pocistili 
su Belgrada. Slav ni vodja Mackensen, koj 
je pri Gorlici predral rueku liniju i ovdi je 
ua on plain dclal. Na jedno mesto je spra- 
vil átuke i lakov ogenj je poáilal na srbske 
pozicije i ua srbske Cele, da né su mogle 
du2e vremena se der2ati, ako su né étele 
tarn poginuti. Ovdi je stalo prék stojezer 
srba i ako dodenemo к tomu, da ovaj Se
reg je najbolái bil Petar kralja, onda samo 
moremo znati, kakva bitka je mogla tam 
biti. Srbski äereg je veC sprobani i vitefcki 
se je brand, ali onoga oguja, kojega su 
naái átuki nanjega spuáCaii, néje mogel 
sderZati i moral je med brege se poteCti.

Vnogo plemenite krvi se je veC za 
Belgrad pretoCilo, ali néje to zabadav bilo. 
Néje to nam najvaíneáe, da je Belgrad i 
stém Srbia propala, neg je va2no lo, da 
moremo svéto pokazati, da tam koncentré- 
ramo áerege, gde hoCemo i kad hoCemo.

Antant je tak misül, ako Srbija zapoC- 
ne opet bője, onda presiljeni budemo veli- 
ke áerege zeti iz Ruekoga i Francuzkoga. 
Néje se tak pripetilo. Nemei trdo stojiju vu 
Francuzkim, vu Ruekim pak veC jako dalko 
proganjamu rueke Serege. Opet je zato nam 
moguCe b'lo, da i jednoga tretjega áerega 
poálemo vu Srbiu, koj se na skoroma ziáel 
bude sturskim i bulgarskim áeregom. Doálo 
je vréme, da odprti bude put od Hamburga 
dalko vu A2iju do Bagdada.

PoCel se je jeden növi dél ovoga ker- 
vavoga bója i morehiti to bude zadnji. Mo
guCe. da vu Macedoniji se bude zakljuCil.

Srbija je propala, ov nesreCen orsag, 
moramo prepoznati, vite2ki se je branil, ali 
proti naáim áeregom i naáim átukom, ne- 
more sreCno vojuvati, barem su trancuzi i 
englezi najnoveáe i najbolSe átuke i oru2je 
mu poslali. Stojezer srba je branilo Dunaja, 
ali kaj je to, как englezke novine piáeju,

I proti onomu pol milljuno, koj je sad vu 
Srbiu vdrl. Antant vu Saloniki hoCe stopet- 
deset—dvésto iezersoldaCije navoziti, da ide 
Srbiji na pomoC, ali kaj bude opet to к 
onomu áeregu, kad se jedenput turski i bul- 
garski äereg s naäemi skup sklopi.

Vu engleziji veC tak piáeju, da Engle- 
zija na Baikanu bude zgubila Sueza i Egyip
toma. Toga se najbolje boji Englezia, jerbo 
Egyiptom hrani célo Engleziu.

Vu Belgrad su naái tak hitro vdrli, 
как nemei lani vu Lüttich Veliko prelo 
su stém napravili i vrata su sad odprta na 
Balkan. Belgrada né su samo srbi branili. 
Vu belgradekim festungu najvekäi francuzki 
i englezki átuki su bili naperjeni, koje su 
englezki oficiri ravnali. Vu Belgradu dakle 
né samo srbi su bili biti, neg rusi, francuzi 
i englezi.

Srbia zaufala se vu moCno i veliko 
Russiju i zapoCela je boja. Srbia sad vu 
prahu se kota. Tri savezniki slavno voju- 
jeju proti osem saveznikom. Za kratko vré
me i Cetrti saveznik bude к nam stopil, 
da slavno zakljutimo boja od Severnoga 
mórja, do lodiai Oceana.

VeC sve neutralne novine tak piáeju, 
ako antant i na Balkanu zgubi bitku, onda
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je do kraja zgubil céloga hója, na Spot i 
na veliki sram. Vu Francuzkim, dakle na 
zapadnim bojnim pol|U veC se je prehitil 
céh boj, ravno tak, как i vu Rassiji. Odzaja 
je joS Balkan, gde sad strahovitno velike i 
kervave bitke se budo zapoöele. Öve bitke 
bado odluóile bója sim ali tam. Mi néma* 
mo nikakvoga straha, jerbo ako smo do: 
vezda tak slavno mogli vojuvati, kad su 
neprijateljski, najmre pák rnski Seregi né 
bili spotrti, onda i odvezda buderno. 
Ovoga strahovitnoga bója smo mi véé 
zadobili.

Krónika svétnoga bója.
Denes izbilja céloga svéta pazljivost, 

céloga svéta óéi su na Bdkanu Na fran
cuzkim, ruskim i turskim bojnom polju 
istina da joS trajaju velike i kervave bitke, 
ali va£na promenja né su se tam minuCi 
tijeden pripetila. Kad su francuzi i englezi 
oböinito poCeli vdirati na nemSke pozicije, 
prvo minuto tak se je vidlo, da sad se ne- 
kaj premenilo bude. Ali kad su trancuzi i 
englezi strahovitno vnogo krvi alduvali i 
nezmerno municije pofraékali pák itak su 
né bili moguéni svoj cilj postiCi, odmah je 
postala óva oftenziva, negdi pák se je sama 
od sebe poruSila. Nemei tak stojiju vu fran
cuzkim vu svojih pozicijah, как jedna ocel- 
nata sténa, koju nikakva moé nemore 
predrti.

Na ruskim bojnom pol|U néga nikaj 
va£neSega. Tam su nisi takodjer suprod 
vdirati, ali i tarn je nepr jatelj strahovitne 
zgubiCke írnél, tam takodjer gde je samo 
moói bilo, né sarno da su zastavili i na 
zat zbiii mse, neg naprotivno nanje su 
se navalili i dalko pretirali i stém lépi 
uspjeh postigli.

Naravno na severnim bojnom polju 
velika je teSkoCa poleg zloCesloga vremena. 
Poleg zloóestoga vremena teéko se Cete vi- 
jaju sim. tam i teSko trénom za Seregi ho- 
diti i nj m zavremena municiju i slrodka 
dopeljati. Letos je íz nenada preveé fletno 
dô 'o de2djovno vréme, sveposud je zemlja 
preveé premoCila, vnogo vode je. mrzle 
nőéi i negdi, negdi dokraja je zima. Razmi 
se, da ovu zloCesto vréme naSe ravno tak 
sastavla vu napreduvanju, как i neprija- 
telja vu pobegu

Izdajni i hitvalni talijani takodjer vno
go se tuSiju, koji su i minuéi tijeden tam 
i lu probali Slurmati пайе, ali svigdi stra
hovitno kervavu su je nazat zbiii. Samo 
na jednim bregu su nádi prék petsto tali- 
janskih mrtvih nabrojili. То рак je takov 
brég, za kojega je jeden brigadéroS tak re
kel, da na njega od talijanske strani niti 
roaéek nemore splaziti Talijani takodjer se 
tu£iju na zloCesto vréme. Mi как veC to 
ш т о  talijani némaju vu svojim orsagu 
limu i po sobah peéi, как bi anda oni 
mogli sterpeti onu veliku zimu, koja sad 
mod visokami peCinami dóidé ili pák je 
veC doSla. Kak bi oni mogli vu snegu i vu 
vihru vojuvati, koji su nigdar né snega 
vidli Sad dakle né samo пайе kuglje, neg 
i velika zmrzlavica vnogo mrtvih zahtéva 
od taliianov. Gde su oni od naSih bakov, 
honvédov t najmre pák od glasovitnib tirol- 
éanov. Sad stopram znajji talijani, kaj je to 
boj. najmre pák, kaj je zimski boj Moremo 
to napré znati, da talijani nigdar nebtido 
tak mogli sterpeti zimu, как su nasi proSlo

Izimu vu Kárpáti, gde je i rusom to jako 
I vu zab ci bilo.

S vun svega toga, najva£ne§e je sad 
to, kaj se na Balkanu dogadja. Znamo, da 
Bulgaria je mobilizérala i mobilizaciju veC 
lépő vu najvekSem redo dovrflila. Óva rao- 
bilizacija jako je sbésila пайе neprijatelje. 
Odmah, как su od tóga glas dobili, naje- 
denput su se pcCeli plaSiti Bulgariu i stra
hovitno groziti. Kad se Bulgaria né prebo- 
jala od toga, rusi na svoju bradu poruCili 
su Bulgariji, ako odmah ne dene dőli oru£je, 
onda ju za neprijatelja budo der£ali i na 
valili se budo na njo. Vu ovim vremenu i 
francuzi, englezi i talijani odluCili su, da 
velike Serege spraviju na Balkan, navaliju 
se na Bulgariu i branili budo s célom moC- 
jom Srb u.

Как su se naSi i nemSki étuki oglasili 
na srbski granici mi smo odmah znali, da 
naSi do kraja hoCeju raCun napraviti s kr- 
voloCnom Srbium. То рак su i naái nép 
rijalelji Cutili, kojim niti drugdi nejde dob- 
ro, ako Balkana zgubiju, onda síi zgubili 
zadnjega tromfa vu céh igri. Svrho toga su 
odluCili, da Serege spraviju na Balkan.

То рак smo veC pisali, da antant sa
mo prék GrCke zemlje more na Balkan Se 
rege spraviti, GrCka pák je neutralna. Ali 
kaj se oni stém staraju ? Jednostavno pos
tale su ladje pred Saloniki i poCeli su Cete 
na brég spravlati. Venizelos je proti tomu 
réó podigel, ali kakti veC negdaSnji prijatelj 
antantn, po drugim putu joS je brstil. KonS 
tantin kralj, kad je to previdel, stiral je 
mmisterprezidenta, jerbo neCe znami bója 
imeti. Od toga opet su se prestraSili fran 
cuzi i englezi. Odmah su prestali Cete vu 
GrCku spravlati. GrCka pravo ima s oru£jem 
to prepréCiti. Ako bi sad Ferdinand kralj 
to odredil, antanta Seregi vu hudi poto£aj 
bi doSli, tojest med dva ognje, jerbo od 
druge strani bi Bulgaria pograbila öve 
Serege, koji bi se nazadnje na milost mo
ral! predati.

Opet niti toga se nebi prebojali, ma
kar bi antant moguCen bit na Balkan Se
rege spraviti, jerbo vu onim hipu, kad bi 
se ovi Seregi na Bulgariu navalili, odzaja 
bi doSel túróin, koj sad savez ima s bul- 
garcorn i vu takvo miSalovku bi doSli, od- 
kud nebi mogli vun vujti. К tomu pák naSi 
i nemski Seregi neprestalno vdiraju vu Sr- 
biju i prebli£avaju se к Mecedoniji gde se 
s bulgarski i turski Seregi skup budo ziSli.

Néma antant takvo moc, da bi öve 
Serege preobladal, koji su к tomu doma i 
lehko je rr.oCi njim municiju i stroSka vo- 
ziti, antant pák samo po morju more, po 
onim morju, kője se vu ovim vremenu 
svnko leto jako burka tak, da ladje ne ufaju 
vun iz postajaliSCa.

Vidi se stoga, da antant néje dobro 
raCune napravil, kad je oCi na Balkan hi- 
til, ovdi puno grozneSe bude dovrSil bója. 
как vu Francuzkim i Ruskim gde pák su 
oni bili doma i njitn je bilo le£i municiju 
I stroSka Seregom prebaviti. Antant je veC 
na Balkanu zgubil bója.

KAJ JE XOVOGA?

PCs ma na bojnom po/Jn.

Hindun vétric dise га no pred гогот, 
A Ja tu zen spavam sanak za gorom, 
Kad se naglo v jutro rano prebudim. 
V sereu ve/ku bolest tuzen ja  cutim

Premisijavam ve vu sebi kaj ce bit,
I Jel se more moja bolest izlecit.

Koja móri moje srce zalostno,
1 Koje bilo pred par dana veselo.

Tad zagledam kraj potoka ruzicu,
Na obali pötocnicu plavenu,
Kraj ruzice vodi gladka stezica,
Po njoj sece jedna ml a da dévojka,

Pozdravi me: „Dobro jutro junak ml ad,
Je li vodi dobro ovaj put vu ra t?u—
„ Vodi dobro, al dévojka za te ni,
Jer se tam о bije bóják krvavi.

Tam о stoje nasi verni junaki,
Za dóm krvcu prelejati pripravni,
Ki se bore neprestano noc i dán,
Za Kralja i Domovinu mii и nam.u

АГ dévojka pocela razlaguti,
Da ce ona rane njima vezati.
A koji ce svoje oci zaklopit,
Da je zeli v emu zemlju sprevodit.

A na grobih ruze njim zasaditi.
I  su zárni grobe njim natopiti,
Te da bude za navék и spornen a 
Svakog vérnog magyarskoga j  и na ka.

Sva kom na kriz lovor vénec hu splela,
I  na kriz mu par réci napisala .
„Tu pocivá mladi junak magyarski,
Koj véren bil kralj и i domovini.u

„Koj j e  véren kralj и svomu bil navék,
I  povehnul, как vu vrtu rumen evét, 
Vernóst, ljubav skazal je vu zivotu, 
Castno ime ostavil je svom rodu.

Crna zemlja i zelena travica,
Budi njim za navék lehka posteljka,
A ti Boze! Boze vécni njima daj 
Dúsam dojti gór к tebi vu vécni ra j !

Vu taboru. F i ez Ernő.
• népfölkelő.

— Prosimo nase postuvanepredplatnike, 
naj nam vu novim fertalju predplatne zaotr 
tatke cim predi posleju i predplate ponovijo.

— Slavno napreduvanje vu Sr-
biji. Slavno se boriju naSe Cete vu Srbiji, 
kője su skervavom bitkum zadobile Belg
rads. Od stanovnikov komaj *par stotin je 
ostalo vu varaSu, vekSa stran veC pred 
juriSom je odiSla nuter vu orsag. Gornji i 
dolnji íestungi su vuniSteni Dolojoga fes- 
tungn, kojega su srbi zadnjo vréme jako 
objaCili, nasi £mehki Stuki su poruSili. Vu 
onim fertalu, gde je Kalimegdan, hi£e su 
eve sporuéene. Gallvitz generala Sereg pri 
PoSarevacu napreduje. Kövess generala Se
reg pák od Belgrada na ishod je Sturmum 
zavzel sve brege. Vu ovih bilkah malo sr- 
bov su polovili, jerbo srbi samo vu najhuj- 
Sim polo£aju se predaju, neg mrtvih na 
stotine le£i po svaki bitki. Na Lipar bregu 
tri Stuke su zadobili. Nemei pák su zavzeli 
Semendriu i proti Po£arevacu teSCiju nép* 
rijatelja. Na montenegrovski granici takodjer 
su bile menjSe bitke.

Od Belgrada na ishod nemSke i mag- 
jarske Cete pod zapovedjom Kövess generala 
predrle su i drugu srbsku liniju. Okolo Dri- 
ne joS vruCe bitke trajaju. Blizu dva tijedne 
traja srbski boj i ovu vréme zarobili su 
dvé jezero osem̂ to srbov i zadobili su 
dvajstiSest Stukov. med kojern1 su devet od 
taborskih ladjih bili na suho spravleni Ovi 
Stuki su francuzki i englezki. Vidi se iz 
] toga, da francuzi i englezi veliko pasku su 
imaü na Belgrad. |erbo né samo Stnke i 
municiju su dal:, neg i oficire, koji su öve
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najnoveáe Stuke ravnali. Rusi pák su Du
nája napunili s oknemi, ali niti stém su né 
nikaj pomogli Srbiji.

Srbi odluéili su, da tak dugó budeju 
branili Belgrads, doklam зато íróéi bude. 
Festunge su englezi i francuzi branili. Sta- 
novniki su véé septembra zadnje dane mo- 
rali ostaviti Belgrada. Najmre pák su obja- 
Cili svakojaékami tvrdovinami okolo Béig 
rada stojeée brege. Zadnje dane je Sándor 
srbski kraljiö bil vu Belgradu, koj je célo 
komandu englezkim oficirom dal prék i 
naruéil jim je, da Belgrada do zadnje kaple 
krvi naj braniju. Stém je kraljic odiáel i 
néje átél svoju zadnju kaplu krvi za Béig 
rád alduvati.

Svét se Cudi, как smo moguéni éetiri- 
najst mesecov na dveju fronti se biti i kad 
vu francuzkim i ruskim naj jakáe offenzive 
tiraju proti nam, onda nastavimo jeden 
tretji Sereg i s njim vudrimo vu Srbiu i 
taki prve dane ulazimo vu glavni varas 
Belgrad, po tem pák taki prederemo i dru- 
go liniju za koju su srbi i englezi tak mis- 
lili, da viáe mesecov ili barem viáe tijed 
nov se hudo mogli tam der2ali i braniti. s 
jednom reéjom naáe Serege vu napreduva- 
njo zastaviti. Poleg toga balkanske drZave 
denes bolje derbin s nami, как s antan
tom. Naprimer jedne romanske novine tak 
piáeju, da svaki roman izda svoju domovi- 
nu, ako od toga samo senj&ti ufa, kaj bi 
Romania rusom na pomoé iála, jerbo Rus- 
sija j* vekoveéen neprijatelj Romaniji.

Na Balkanu se prehiti boj. Eng
lezke novine piáeju, da sad se na Balkanu 
bude célé Europe sudbina odluéila. Ako 
pák i Konátanlinapolja zadobimo, to niti 
preraéunati nemoremo, kaj bude to zlame- 
nuvalo. Da ovoga cilja postignemo, sve то* 
ramo alduvati, kaj зато élovek more. Mo 
ramo pokazati svéto, da mi smo jakéi. Ba
rem prepoznati moramo. da smo veliko 
falingo napravili, kad smo stém tak dugó 
Cekaíi.

Dakle antantiáti pokazali budo, da su 
oni jakái. Lépő su to véé skazali. Pol Rus- 
sije je naáe, jeden veliki dél Francuzkoga 
orsaga je nemcom vu rukah. Belgium je 
propal. Pri Dardanell; strahovitnoga zgubiéka 
su véé imali bez nikakov hasén. Túréin 
ruse bije. Englezia je straho za Egjiptom. 
Srbiu za kratko vréme vuniátimo. No pák 
zato itak antant pokaáe svéto, da je on 
jakái.

— Antant proti Bulgariji. íz Péter- 
vara piáeju, da antant samo onda bude po* 
éel jnriá na Bulgariu. ako jedenput bulgarski 
Seregi vu Macedoniu vdereju. One éete, kője 
su antantiáti vu Saloniki navozili, da Srbiji 
napomoé poáleju, né su iz Dardanelle doále, 
neg iz Eg'iptoma i Malte. Tali ja ni samo 
onda budo iáli napomoé Srbiji, ako videti 
bade, da niti jedna balkanska drfcava neée 
pomagali srbom. Vu Saloniki i na okrugo 
rezglasili su Statáriuma.

— Kaj je étel Joffre ? Nemei su 
napré znali, da francuzi op*t budo s veli- 
kom silóm átéli nemákoga fronta predrti 
Znali su, da francuzi spremenili su spotrte 
regimente. Kad su stém gotovi bili, na Si- 
roki liniji strahoviten ogenj su zapoéeli. 
Ban i nőé su Stuki tulili i strahovitne gra- 
natline spuáéali na némáké pozicije. Za tem 
su na áturmu iáli. Sturma je strahovitno 
kervava bila i stém se je zakliuéila, da

francuzi na hiljada mrtvih su ostaviti pred 
nemákim frontom i nazat su se potegli vu 
evője dekunge.

Da su francuzi siloma átéli predrti 
nemáki front i da su tak strahovitno vnogo 
krvi preljali zrok je tomu sam Joffre ge
nerál, komu je cilj bil, da makar pol áere- 
ga zgubi, mora predrti nemákoga fronta i 
stém zaprééi, da bi nemei iz ovoga bojnoga 
polja mogli vekáega áerega vu Srbiu роз* 
lati. Как se vidi, antantiáti i ovdi su se 
vkanili, jerbo nemei vu francuzkim derZiju 
sve svoje pozicije, makar Joffre tak vno2i- 
na krvi da prelévati i poleg toga zato su 
itak joá i vu Srbiu mogli poslati veliki áe- 
reg, koj znaáim skup pokazal bude tak 
francuzom i englezom, как i rusom, da 
Srbia je зато bila na svéto, neg za kratko 
vréme na veliko 2alost antantu vuniátila 
se bude i ov krvoloéen orsag zbrisani bude 
iz europeiske таре

— Zapocne se boj med Bulgari- 
um i Russium. Bulgaria pripravno éeka, 
kaj se bude pripetilo. Antanta poslaniki svi 
su véé ostavili Bulgariu i samo Savinski 
ruaki poslanik je ostal vu glavnim varaáu, 
jerbo poleg teákoga betega néje mogel od 
putuvati. Kormán je véé osvedoéen, da 
Russija za par vur poruéila bude bója. 
Lehko pák se i to pripeti, da bez toga se 
bude poéel boj.

Bulgaria tak je pripravna i tak je slo2- 
na, da néma nikakvoga straha od étere gut 
strani poéneju na nju juriáati. Так misliju 
bulgarci, da od mórja bude doáel prvi juris, 
naprimer pri Dedeagaéu, gde antantiáti budo 
probali iz ladjih na auhu zemlju zmetati 
soldaéiju. Srbia, doklam od antanta pomoé 
nebude dobila, nikaj nemore proli Bulgariji. 
Svrho toga joá par tijednov mine, doklam 
se na macedonskim hataru istiniti boj za* 
poéné. Stuki se naj predi od mórja budo 
zglasiii.

— Velika bitka bude okolo Bel- 
forta. Okolo Belforta trancuzi su prék sto 
jezer soldiéije naskupljali i sad tam jedno 
veliko bitku éekaju. Francuzi joá podjedno- 
ma voziju éete. Nemei je pripravno éekaju 
i lakodjer su velike áerege tam skup potegli.

— Francuzki i englezki oficiri vu 
Nisu. Iz Bukarests piáeju, da prék Saloni
ki viáe francuzkih i englezkih oficirov je 
doálo vu Nis, koji su iz Dardanelle doáli i 
taki su vu Kragujevac iáli. Takodjer za 
Srbiu vnogo municije i viáe aeroplanov su 
sobom dopeljali.

— Bulgarci su zbili srbe. Pri Bje- 
logradu probali su srbi vu Bulgariu vdrti, 
da zavzemeju one pute, koji proti Soflji 
vodiju. Bulgarci za jednim bregom poéekali 
su srbe i strahovitno su je nazat zbili. Viáe 
stotin srba je doli opalo. Bulgarci su sve 
skupa osemnajst mrtvih i trideset plezéra- 
nih imeli.

Srbi vu norosti su to napravili i etem 
tak rezsrdili bulgarce, da su odmah vu Sr* 
biju vdrli i viáe vafcnih bregov poéistili od 
neprijatelja.

Sve novine tak piáeju, da stem je Sr- 
bija sama sebi smrti sud podpisala, jerbo 
sad od svih stranih vdiraju nanju i za 
kratko Vreme Cisto ju dőli vudriju. Srbiii 
véé niáéi nebude mogel pomoéti.

_  Pri Tarnopolo opet smo zbili 
ruse. Rusi pod siloma vdiraju na naáe po
zicije, da stem po njihovi miseli pomoreju 
Srb ji i da pre siljeni budemo iz Srbije

vekáega áerega vun zeti. Так su probali i 
oktobra éetirinajttoga. Tri ávarmlinije su 
iáié na áturmu Naái su je pustili tijam do 
drotov, ali kad su do ta doáli, spro2ile su 
se maáinpuáke i na stotine mrtvih je le- 
2alo odmah. Celi kupi su bili pred naáemi 
áanci i samo nekojim je bilo moguée vujtL

íz  bofnoff polja.
Medjimurje nmlo, mesto те rodjeno,
Gde sam tuzen zglednul prvic m'odro nebo.

Lépő Medjimurje nemrem ja  zab itt
V Muracsány obéini nit nazocen biti.

Prvic imam hvalit ljublenomu Bogu,
Da me je  do denes oheuval na svétu.

Morém v *Medjimurjeu denes to pisati,
Da se vredno v Bozju mi lost i utati.

Za tem pak se spricam dragoj majki svojoj, 
К  tomu zeni, deci domu ostavljenoj.

Poznanéi naj cujn, da sem jós na svétu,
I  da v „Medjimurjeu pi sem listek.ovu.

Ostali poznati cujte vezda glasa,
Kaj vám dalje pisem velkomesnog dana.

Nije zivot hudi za mladog cloveka,
Koj je v dobrom zdravju letah ledicnoga.

Ali nam staresim tulko tezi biti.
Kaj ti zen и, decu nemremo zabiti.

Verujte mi, ja sem cisto domo za bil, 
Zapoved srog kralja v glavu si zasadil.

Njemu hocem veren do smrti ve biti.
Так i domovinu moram ja  braniti.

V bojnom polju pako denes как stojimo ?
To vam ve na kr átkom bude povedano.

Navék v ime Bolje naprvo se ide,
I  ta ruska vojska pred nami pogiblje.

Ja se samo navék v dragog Boga ufam,
Da dobirno boja, to ja sigurno znam.

Prez milosti Bozje nije boj zaceti.
Nit pak se nemore drugac dokoncati.

Lépő Medjimurje, gde sam te ostavil? ! 
Preko pet mesecov nisem ti se javil.

Vezda vu tóm sestom о vaj liste к pisem.
Da sem jós na svétu, h válj a Bogu! recem.

I  zelim se Bogu na dalje mol it i,
Da mi bu dopustil v Medjimurje dojti.

Оstala rodbina i svi mej poznati,
Boga za me molte, da ne stanem ovdt:

I  8 tem ve zapiram ovo govorenje,
Daj nam Bozek svim skup ausnozveliceiyel

Vu taboru. A n d ro a ec  JAmoa vojnik 
iz Muracs&nya.

Urednikova posta.
Sledeöp pésme emo dobiii od nalib CiüUeljah :
1.) Pt'ema na bojnom polju. (Vu taboru. Ficx Ernő.) 

Dobra je, bude izlazila. — 2.) Koji au tu boju opali. (Rac
kanita. Kutnyák Márton.) Hrala ! Bude za kolendar dobra. 
»Stardeka« budemo vu novine deli. — В.) Spoznajemo, da 
in o  krivi. (2.) S popravkami budemo ju itampati dali. — 
4.) Liat is Ruako-Poljake. (Lukacaica Tomaft). Izlazila bude 
■ popravkami. — 5. Pozdrav iz harciéra i ia naáe vadaaije. 
(Haies Márk vu taboru). Obedvé pfame budemo popravili 
i Itampati dali.
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GABONA ARAK/C1ENA 2lTKA
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 r í ............................... 30 —
А г р а ....Jeőmen............................... 28‘—
Z a b .............Z o b ............................... 28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26 —
Fehér bab uj . . Grah beli............40 —
Sárga bab . . . .  Grah íu t i............40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeSen. . . 40 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50*—
Lenmag.......L e n ............................... 50 —
Tökmag.KoSCice............................... 40'—
Bükköny .Grahorka...........................2 8 —

Í A világháború
i  ---- összes 

I té rké p e i
\  különféle kia-
I dásban és ár-
\  ban kaphatók:
% Fischel Fülöp
I Strausz Sándor könyv- és 
§ papirkereskedésében 
1 Csáktornyán

^  --  -- -------- ----  -- --  -- -- --  --  --  ^

I  130ő/ad. 1915. H I R D E T M É N Y .  |

g Közhírré tesszük, hogy ürávavásárhely nagyközség tulajdonát képező g

1 drávahidi és pusztafai korcsma tartozékaival g
t  f. évi október 25-én d. e. 9 órakor ürávavásárhely nagyközség- S  
í  házánál 1000 kor. illetve 700 kor. kikiáltási ár mellett nyilvános árverésen m 
í  1916. évi január 1-től egymásután következő 3 (három) évre bérbe fog adatni, m 
л A részletes feltételek a községházánál betekinthetők S
I  ürávavásárhely, 1915. okt. 7. 543 1 — 1 Aj

LMarinovits Ferenc közs. jegyző. Prelozsnyák Antal közs. bíró
•A. A  A  А  А . ÜK A  A  üBfe. A  A  A  A  A  A  A  ÜK ük A  ÜK ÜK ÜK ÜK /2К ük ÜK ÜKüB

Házeladás!
t Csáktornyán egy újonnan épült — üzletnek is raeg-
[ felelő — sarokház eladó.
I Cím a kiadóhivatalban. 1—1
t

I  <j
X 3/isk. 915. Alsómihályfalvai rom. kath. iskolaszéktől. : 

& ------------------------------------------------------------------ *

I pályázati hirdetmény! jj
^  Alsómihályfalvai rom. kath. iskolánál hadba vonult tanító helyett ^
g. fél évi időtartamára helyettes kerestetik. >
^  Fizetése a törvényben meghatározott helyettesi-dij és szabad lakás. \
^  A pályázó lehetőleg a horvát nyelvet bírja. ^

^  Alsómihályfalva, 1915. október 11. ^

^  Kanizsai József j
ш  1 ís h . 82 . < ln ö h . j!

HeppEde,peliarCsálitom p
Rákócl-ullca dili Irt] 18. peltf Kraljtvskofi suda.

Ima takaj trgovinu MA DIJA 
od najboláe vrsti vHl RHi
Koji treba zazidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba doma pri 
njemu uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
disto fal. Trzi cépanoga suha 
bukóvá drva i lapora na vagu.

ЙЗ »*-•

Nyomatott Ftsrhel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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