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A harmadik magyar hadi kölcsön.
A hosszan elhúzódó háború szüksé

gessé teszi, hogy a hadi szükségletek zavar 
tálán ellátása céljából uj hadi kölcsön bo
csáttassák ki. £ szükségletek fedezésére a 
pénzügyminiszter ezúttal kizárólag az első 
hadi kölcsön címleteinek megfelelő, 6 szá
zalékkal kamatozó adómentes járadékköl- 
csönkötvényeket bocsát nyilvános aláírásra. 
A pénzügyminiszter tehát a harmadik hadi 
kölcsön kibocsátásánál is közvetlenül fordul 
a közönséghez, a mint ez a legutóbb a Né
met birodalomban is történt. — A kibocsá
tás összege a nyilvános aláírás eredménye 
alapján fog megállapítást nyerni.

Az aláírás november 17-ig bezárólag 
fog megtartatni. Aláírási helyekül szere
pelnek az összes állami pénztárak és 
adóhivatalok, a postatakarékpénztár és köz
vetítő helyei, valamint az összes számottevő 
hazai pénzintézetek.

A kibocsátásra kerülő és 6 százalékkal 
kamatozó kölcsönkötvény aláírási ára min
den 100 korona névértékért:

1 . ha az aláíráskor az aláírt összeg 
egész ellenértéké befizettetik:

я) 1915. évi október 30 ig bezárólag 
történő aláírás esetén: 97 К 10 fillér,

b) 1915. évi október 30-át követő idő 
ben 1915. évi november hó 17-ig bezárólag 
történő aláírás esetén: 97 К 40 fillér,

2. ha pedig az alább ismertetendő ked
vezményes (részletekben történő) fizetési mó
dozat vétetik igénybe, úgy változatlanul 98 
korona.

A harmadik hadi kölcsönnél is a leg
kisebb jegyezhető összeg 50 koronában van 
megállapítva, hogy igy a kölcsön jegyzése 
a legszélesebb néprétegek részére is lehetővé 
tétessék.

A harmadik hadi kölcsön kötvényei 
1915. november l-lől kezdődőleg évi 6 szá
zalékkal, minden év május 1 én és novem
ber 1 -én lejáró utólagos részletekben kama
toznak, tehát az első szelvény 1916 május 
1-én esedékes. — Az aláírás, illetve befize
tés napjától a folyó évi november 1-ig ter
jedő időre eső kamatok akként téríttetnek 
meg, hogy a folyó évi október hó 31 e előli 
eszközölt jegyzéseknél, illetve befizetéseknél 
a 'kötvények aláírási ára 30 fillérrel kisebb 
összegben van megállapítva, mint az ezen 
időpont után történő jegyzéseknél.

Az aláírt összegek ellenértéké az alá
írási helynél fizetendő be és az aláírási áron 
felül az aláíróval szemben sem folyó kamat, 
sem jutalék felszámításának helye nincs.

Ha az aláirt összeg 100 koronát meg 
nem h lad, az aláírás alkalmával mindenkor 
az aláírt összeg egész ellenértéke befizetendő.

A 100 koronát meghaladó aláírásoknál 
a részletekben történő befizetés is meg van 
engedve, de ez esetben az aláírás alkalmá
val az aláírt összeg 10 százaléka biztosíték

képen leleendő és pedig a kir. állampénz
táraknál és adóhivataloknál, a ni. kir. pos
tatakarékpénztár közvetítő hivatalainál, to
vábbá az 1898: XXIII. t. c. alapján alakult 
országos Központi Hitelszövetkezetnél kész
pénzben, vagy olyan értékpapírokban, a me
lyeket az aláírási hely elfogadhatónak tart. 
A részletek pedig az aláírási helynél a kö
vetkezőkép fizetendők :

a jegyzett összeg ellenértékének 25 szá
zaléka legkésőbb 1915. december 7-ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25 szá
zaléka legkésőbb 1915. december 18-ig, 

a jegyzett összeg ellenértékének 25 szá
zaléka legkésőbb 1915. december 28 ig, 

a jegyzett összeg ellenértékének 25 szá
zaléka legkésőbb 1916. január hó 8-ig.

Az utolsó részlet befizetése alkalmával 
az aláírási hely a leteli biztosítékot elszá
molja, illetőleg visszaadja.

A m. kir. pénzügyminisztérium fentarlja 
magának azt a jogot, hogy előre közzéte
endő három havi előzetes felmondás mellett 
ezt a kölcsönt egészben vagy részben, név
értékben visszafizethesse, azonban az esetle
ges felmondás — ép úgy, mint a második 
hadikölcsön 6 százalékkal kamatozó kötvé
nyeinél — 1921 május l ét megelőző időre 
nem történhetik meg.

A kamatok ép úgy, mint felmondás 
esetén a kölcsönkötvények tőkeértéke min
den fennálló és a jövőben behozandó ma
gyarországi adó, bélyeg és illeték levonása 
nélkül fizettetik ki.

A harmadik hadikölcsön előnyös felté
telei, a pénzpiac kedvező helyzete, az utóbbi 
hónapoknak a háborút eldöntő íényes győ
zelmei és ennek folytán annak kétségtelen 
és világos felismerése, hogy a létünkért foly
tatott nagy küzdelem győzelmes befejezésére 
szükséges kölcsön jegyzésében való minél 
nagyobb részvétel az aláírók magánérdekei 
mellett a közérdeket is nagy mértékben 
szolgálja: biztosítékai annak, hogy a harma
dik hadikölcsön jegyzésének eredményében 
az ország lelkes önbizalma és nagy teher
bírásáról ismételten fényes bizonyságot tevő 
közgazdasági ereje előreláthatólag még im- 
pozánsabban fog megnyilvánulni, mint az 
első és második hadi kölcsön alkalmával.

A háztartási fémtárgyak lebírálása.
_  a  rekvirálási árak. —

Tudvalévőén a fémbehozatal megnehe
zülése folytán a háztartási tárgyak lefogla
lására kerül a sor. Ezt megelőzőleg azonban 
módjában lesz mindenkinek, hogy a rekvi
rálási áraknál magasabb árakon önként 
ajánlja fel mindama fémtárgyakat, emelyek 
a háztartásban vagy lakásban találhatók. 
Németországban és Ausztriában száz- és 
százezer métermázbára rug a közönség ré
széről fölajánlott háztartási fémek nagy meny- 
nyisége, nem lehel kételkedni, hogy a ma

gyar közönség sem fog az osztrák és a né
met polgárság lelkesedése mögött elmaradni.

A mull héten megjelent honvédelmi 
miniszteri rendeletek egyes háztartási fém
tárgyaknak hadi célokra való igénybevételét 
és beszolgáltatását rendelték el. E rendele
tekkel hadi célokra igénybevételiek és be- 
szolgáltatandók ama tárgyak, amelyek tiszta 
nikkelből, vörösrézből, sárgarézből, bronzból 
és lomhákból készüllek, még pedig: Tiszta 
nikkelből és vörösrézből: főzőedények, faze
kak, lábasok, serpenyők, kannák, sütőfor
mák, főző-, gyümölcebefőző (lekvár), fagy
laltkészítő és egyéb üstök, sima egyszerű 
asztali készletek, mint például: tálcák, tálak, 
hűlök, gyertyatarlók és más efélék, beszól- 
gáltatandók továbbá: mosóüslök, a tűzhe
lyekbe beépített vízmelegítők, víztartók és 
fürdőkádak vörösrézből. Mindezek a vörös
réz-tárgyak akkor is beszolgáltatandók, ha 
ónozva vagy esetleg más lémmel csupán 
bevonva vannak is; kenybaszereí, mozsár- 
törők, habüstök és egyéb üstök, egyszerű 
gyerlyatartók, vasalók, sima tálcák, egyszerű 
parázslartók, kályhaelölétek és hasonló sár
garézből, tombakból és bronzból. Ezenfelül 
a sárgarézből készült egyszerű sima függöny 
és egyéb rudak (csövek) és azok tartói, lép- 
csőszőnyegfogantyuk és védőrudak (ceövek), 
sárgarézből, amennyiben azok könnyen le- 
szerelhetök és betétük nincsen vagy köny- 
nyen eltávolílhaló. Ezzel lermészetesen csu
pán nagy általánosságban van megnevezve 
a rekviiált fémtárgyak, azonban a rekvirálás 
kiterjed az itt fel nem sorolható, a háztar
tásokban használt egyéb fémtárgyakra is. 
Műtörténelmi, iparművészeti vagy egyéb na- 
gyobbérlékü, tehát dísztárgyakat nem rek- 
virálnak, mint ahogy nem terjed ki a rek
virálás a háztartásokban levő ajtó- és ab
lakkilincsekre, csillárokra, lámpákra, butor- 
veretekre, vizvezetékceapokra, sárgarézágyak
ra, fémekből készült asztalokra és más egyéb 
ezekhez hasonlókra. A beszállításra kötele
zett fémtárgyak mellett természetesen önként 
beszállíthatók minden itt fel nem sorolt fém
tárgyak is, amelyek a lőszergyártás céljaira 
beolvasztásra alkalmasak.

A beszolgál látási kötelezettség kiterjed: 
1 . olyan iparüzökre és kereskedőkre, akik 
az említett tárgyakat előállítják vagy ezek
kel kereskednek, s azokra, akik ily tárgya
kat más részére őrizetben tartanak. Ezen
felül 2 háztartásokra, háztulajdonosokra, a 
szállodás-, vendéglős- és kávés-ipar, úgy
szintén a sütő- és cukrász ipar körébe tar
tozó vállalatokra, egyesületekre (klubokia), 
rendházakra, kórházakra, szanatóriumokra, 
üdülőtelepekre, fürdőkre, lan* és nevelőinté
zetekre, tápintézetekre és egyéb intézetekre.

Különös figyelmet érdemel, hogy a m. 
kir. honvédelmi miniszteri rendeleiekkel 
igénybevett e fémtárgyak, trrlokosai által 
más tárgyakká fel nem dolgozhatók és el 
nem idegeníthetők. Meg van azonban en-
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gedve, hogy az igénybevett tárgyakat tulaj
donosaik az Országos Hadsegélyző Bizottság 
»Fémet a hadseregnek * albizottsága vagy 
az Uránia Országos Nővédő Egyesület ré
szére ajándékképpen cseretárgy ellenében 
átadhassa.

A fémtárgyakat eladni csupán a Magyar 
Szent Korona Országainak Fémkozpontja 
Részvénytársaságnak, illetve az e társaság 
által a Magyar Vaskereskedők Országos 
Egyesületével karöltve kijelölt Jogosított Ha
difém-Beváltóhelynek van megengedve.

E »Jogosított Hadifém-Beváltóhelyek« 
a megjelent miniszteri rendeletek értelmében 
ez évi november 30 áig váltják he azonnali 
készpénzfizetéssel az oda önként hozott fém
tárgyakat.

Ezeken a helyeken a fémbeváltás a 
honvédelmi miniszteri rendelettel november 
30 ával életbelépő rekvirálási áraknál a m. 
kir. honvédelmi miniszter által megállapított 
magasabb árakon történik Ezek a beváltási 
árak minden beváltó helyen feltűnően fog
nak kifüggesztelui, minthogy a Jogosított 
Hadifém Beváltóhelyek csupán a Fémközpont 
hivatalos jegyzéke ellenében fogiák a bevál
tott fémek ellenértékét folyósítani, még pe 
dig kilónként: tiszta nikkeltárgyakért 15 ko
ronát. más anyagból való alkatrészek nél
küli vörösrézlárgyakért 5 korona 50 fillért, 
egyébb vörösréztárgyakért 5 koronát, tiszta 
sárgarézlemezből és tombaklemezhől készült 
tárgyakért, má9 anyagból való alkatrészek 
nélkül, 3 korona 75 fillért, tiszta sárgaréz- 
lemezből *és tombaklemezböl készílett tár
gyakért más anyagból való alkatrészekkel 
3 koronát, tiszta öntött sárgarézből való 
tárgyakért más anyagból való alkatrészek 
nélkül 2 korona 50 fillért, tiszta öntött sár
garézből való tárgyakért más anyagból való 
alkatrészekkel 2 koronát.

Nikkellel, vörösrézzel vagy sárgarézzel 
bevont vagy lemezeit és lényegükben más 
anyagból való tárgyakat nem vesznek meg.

Lengyel testvéreinkért.
A Magyar Lengyel Egyesület nevében 

báró Nyáry Albert a következő lelkes hangú 
fölhívást intézi a Muraköz szerkesztőségéhez, 
illetve a szerkesztőség utján Csáktornya és 
Muraköz szabadságszerető közönségéhez:

Mélyen tisztelt Szerkesztőség! Nem 
tudhatjuk, messze vagy közel van-e az 
idő, mikor nemzeteik (orró imádságának 
és áldásával kisért szövetséges hadseregek 
a békét parancsolják a letört ellenségre, 
miként nem is sejtjük, melyik lészen a 
nap, mikor Isten ege alatt béke köszönt 
a vérázlatta szomorú tájakra is, de nem 
is várhatunk az utolsó pillanatra; most 
kell, mo9t akarjuk szabadságszerető nem
zetünk történelméhez illően, szívünknek 
a lengyel nemzetért való dobbanását hal
latni, most, amikor a rombadült városok, 
feldúlt családi fészkek, ezer borzalom, 
tenger fájdalom és annyi könny árán, 
már ébred a cári hordák vértől feketélő 
karmaiból kiszabadult Lengyelország! Na
pok előtt a magyar törvényhatóságokhoz 
fordultunk, hogy azon érzések jegyében, 
melyek évszázadok bujában és örömében 
testvérré tették a magyart a engyeilel, — 
emeljék fel szavukat múltjukhoz méltóan, 
a háborúban legérzékenyebben sújtott, a 
megpróbáltatás rettentő óráit átszenvedett, 
szabadságát váró lengyel nemzetért, mely

bánatos, fáradt lelke egész bizodalmával 
és reménységével tekint azokra, kiknek 
módjukban lesz dönteni a lengyelség jó 
sorsáról. Ma a nemzet sajtójához, a sajtó 
minden munkásához küldjük kérésünket, 
hogy tollának, lelkesedésének erejével 
szárnyat adjon a magyar százezrek im
pozáns módon való megnyilatkozhatása 
céljából ama gondolatunknak, hogy a bé
kekongresszus elé kerülendő tömeges alá
írások révén sorakozzék és szólaljon meg 
a nemzet minden rétege, a lengyel nem
zet és annak törekvései iránti rokonszenv 
bizonyságául is. Mely kérésünket, a len
gyel nemzet ügyét amugv is oly szíves 
szeretettel felkaroló magyar sajtó és az 
igen tisztelt szerkesztőség jóindulatába és 
barátságába ajánlva, vagyunk

hazafias üdvözlettel:
A Magyar Lengyel Egyesület.

Az egyesülettől aláírási ívet kaptunk 
azzal a kéréssel, hogy azt a városban, an
nak dokumentálására, hogy a lengyel nem
zet óhajaival magunkat azonosítjuk, minél 
szélesebb körökben aláírassuk. Az óhajnak 
eleget teszünk. Kitettük kiadóhivatalunkban, 
a Strausz-féle könyvkereskedésben, azzal a 
kívánsággal, hogy azt városunk minden szá
mottevő hazafias polgára becses aláírásával 
megtisztelje.

A sze rk e sz tő sé g .

K Ü L Ö N F É L É K .
Csata után • • •.
Teljesül immár яг,
Hfl után vágyódtam . . .
Ütközet mezején 
Fekszem elhagyottan.

Tagjaimban érzem,
Hogy már nemsokára 
Üt a földi létem 
Utolsó órája.

Ellenséges golyó 
Találta testemet,
Hazámért áldozom 
Immár az éltemet.

Többé nem kerülők 
Muraköz tájára,
Hol a visszatértem 
Édesanyám várja.

Oh, ha most ápolna 
Engem ő, a szegény,
Tanúja lehetne 
Mikép halok meg én.

Utolsó szavaim:
Jézusom irgalom !
Érted és Hazámért 
Éltemet most adom.

IfJ. Sxlvoncslk Antal.

—  Kitüntetett gazdasági tudósító. A
földmivelésügyi miniszter Szenteh Dezső 
breznóbányai földmivesiskolai igazgatót, volt 
Csáktornyái tanítóképző intézeti gazdasági 
tanárt, a gazdasági tudósítás terén számos 
éven át kifejtett eredményes működése elis
meréséül elismerő oklevéllel tüntette ki.

—  Zalán Gyula fogsága. Zalán Gyula 
országgyűlési képviselő Przemysl elestekor 
szintén orosz hadifogságba került és azóta 
nem érkezeit hír róla. Most a nemzeti mun
kapárt országos köre a következő távratot 
kapta Krasznojarszkból: Gottlob gesund. Die 
herzlichsten Grüsse sendet in treuer Anhäng
lichkeit Julius Zalán. (Hála Isten egészséges 
vagyok. A legszívesebb üdvözletei küldi hü 
séges ragaszkodással Zalán Gyula.)

43. szám.

— Megbízás. A vallás- és közoktalás-
I ügyi m. kir. miniszter a Csáktornyái m. kir. 
áll. elemi népisk. tanítóképző intézetnél a 
nevelői teendők ellátásával Vrabély János 
és Huber Antal oki. tauítókat bízta meg.

— Nyugdíjazás. A vallás és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Beszterczeyné Tó
dor Margit Csáktornyái áll. po’g. isk. tanító
nőt ideiglenesen nyugdíjazta.

— Köszönetnyilvánítás. Friedrich Lipót 
New York a Csáktornyái izr. nőegyletnek 
1000 К ál adományozóit — az általa m. 
évben létesíted Cora Bruhl Friedrich alapít
vány kibővítése czéljára A nemps szívű 
adományért hálás köszönetét mond Wotlák 
Rez=ői:é elnök

— A Hadsegélyezö Hivatal tájékozta
tója. A m кт. honvédelmi ministerium Had- 
segélyező Hivatala képes tájékoztatót adott 
ki feladatairól, az elesett hősök özvegyeit 
és árváit, valamint a rokkanlak alapját gya
rapító jótékonysági like óról, továbbá a Hi
vatal jótékonycélu kiadványairól és propa
ganda cikkeiről. Az ízléses gonddal össze
állított tájékoztatót levélbeli kérelemre kész
séggel küldi meg minden érdeklődőnek a 
Hadsegélyező Hivatal gyűjtő és propaganda 
osztálya (Képviselöház)

— A tanítók önkéntességi joga. Sokat 
vitatott kérdés, vájjon ama tanítók, kik a 
Véderőtörvény életbeléptetése előtt, mint pót
tartalékosok, teljesítetlek katonai szolgálatot, 
az önkéntességi kedvezményben utólagosan 
részesülnek-e? A katonai parancsnokságok 
ebben a tekmtetben rendesen merev állás
pontot foglalnak el s a póttartalékos taní
tókat, ebbeli kérésükkel a legtöbb esetben 
elutasítják. Pedig a Véderölörvény Utasítás 
I. rész 90 § ának 16 fontja alapján a ta
nítók egyéves önkéntesi kedvezményben ré
szesíthetők. Ezért az elutasított tanítók feleb- 
bezésükkel jogosan a m kir. honvédelmi 
miniszterhez fordulhatnak, aki egyedül ille
tékes fórum egyévi Önkéntességi ügyekben 
s aki minden egyee esetben eddigelé a ta
nítóknak ezt a kedvezményt megadta. Ille
tékes helyen kijelentették, hogy a honvé
delmi miniszter a póttartalékos tanítók egy
évi önkéntességi kedvezményének b zto&ílá- 
sára rendeletet fog kibocsátani.

— Köszönetnyilvánítás. Zaiavármegye 
nemesi pénztári és alapítványi választmánya, 
a Csáktornyái hadsegélyző (jóléti) bizottság 
céljaira 100 К t volt kegyes megszavazni 
és kiutalványozni, mely nagybecsű adomá
nyért ez utón is hálás köszönetemet nyil
vánítóm. dr. Hajós Ferenc, orszgyül. képv. 
mint a bizottság elnöke.

—  A Csáktornyái Takarékpénztár R. T.- 
nak a Ill ik hadikölcsön tárgyában lapunk 
mai számában közzétett hirdetményére t. 
olvasóink figyelmét felhívjuk.

— Népesedési statisztika. Születtek: 
Kovács Etelka, Básek Kálmán, Tárnok Mária.

— A mi hőseink. A hadügyminiszté
rium kibocsátott lajstromában a következő 
muraközi nevekkel találkozunk: Elestek: 
Golubics Pál Dushely, Hajdú István Újudvar, 
Blazsincsics György Alsópusztafa, Csavnicsár 
Márton Végfalva, Poszavecz István Dráva- 
nagyfalu. — Fogságba estek: Branusa 
István Belicza, Kuhanecz Ignác és Jagecz 
József Csáktornya, Vranovics Lukács és Du- 
dics Timá9 Damása, Zsibret Mátyás Dékán
falva, Bisztrovics Imre Viziszentgyörgy, Szno- 
pek Balázs és Habus Mátyás Kotor, Csanádi 
Lőrinc Alsópálía (Отьк), Csesznyák Márton 
és Hajdinyák Mihály Alsódomború (Omsk),
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Dezsgyek János Légrád (Omsk), Futat Pál 
Zsedény (Omsk), Golubics János Szenlmária 
(Omsk), Goricsanecz György Ligetvár (Omsk) 
és Kanizsai Mihály Muravid (Omsk). — 
Megsebesültek: Brankó János és Jan- 
kovics Antal Perlak, Karaj István Szelence
hegy, Kranecz Mihály Muravid, Madelán Mi
hály Muragárdony, Pocsándi Mihály Alsó- 
domború, Pongrácz Albert Muracsány, Re- 
bernik Antal Gáborvölgye, Repkó Szaniszló 
Stridóvár.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színház mai előadásainak mű
sora: Hadi h.radó (szenzációs harctéri telvé
telek); A szószegő (színjáték 3 felvonásban); 
Csintalan kisasszony (vígjáték 3 felvonásban). 
Az előadások d. u. 5 és este 8 órakor kez
dődnek.

—  Gyüjtsünk csalánt és vadgesztenyét.
A hadvezetőségnek bizonyos czéiokra csa- 
lánszárra és vadgesztenyére van szüksége. 
Friss, de levélnélküli csalánszár métermá
zsájáért 2 koronái, teljesen csörgőszáraz le- 
vél nélküli csalánszár métermázsájáért 4 ko
ronát fizet. A vadgesztenyét egy megállapí
tott napi áron veszi át. Asszonyaink, gyer
mekeink üres óráikat igen hasznossá tehe
tik ezek gyűjtésével. A csalánszár a föld 
felett vágandó le, nem szabad a gyökeret 
is kihúzni! A csalánlevelek, egy kézsimítás
sal eltávolítandók és a megmaradt csalán- 
szárak kévébe összekötve szellős helyen 
megszárítandók. Az összegyűjtött mennyi
ségről a nagykanizsai m. kir. 20 honvéd
gyalogezred pótzászlóalja egy levelezőlapon 
értesítendő, aki az átvételről gondoskodni fog

—  A háború. A biztató sikerrel meg
indult szerb offenziva hatalmas lendülettel 
fejlődik. A német, magyar, osztrák seregek 
észak felől, a bolgár katonaság pedig a kelet 
lelől szorongatja az élethalálharcot küzdő 
makacs szerbiai) torkát. A szövetséges hadak 
a múlt heti harcokban Belgrádiéi délre 35, 
Szemendriától 15 s Poáarevactól 30 km- 
nyire jutottak, miközben Poiarevacot, Ob- 
renovacot s Sabácot elfoglalva a Máévá 
nagy részét birtokukba vették s Belgrádtól 
dél felé Ripanjen túl is kitolták hadállásai
kat Legkeményebb diója a múlt hét küzdel
meinek Avala hegynek ostrommal történt 
bevétele volt, amivel Szerbia északi részé
nek úgyszólván a kulcsa került birtokunk
ba. — Jelentékeny eseménnyel járt a bol
gárok támadása is. A bolgárok egész határ
vonalukon támadlak a szerbek ellen, csodás 
eredménnyel. A harcvonal Strumicától egész 
Negolinig terjed. S mialatt a szövetségesek 
a Morava völgyében nyomulnak előre, a 
bolgárok* főleg a szaloniki nisi vasút ellen 
intézik összes támadásaikat, hogy igy az 
Égéi tenger s a Románia közti forgalmat 
elvágja s lehetetlenné tegye A vitéz bolgár 
csapatok két helyen már meg is szállták a 
fontos vasutat, a fővonalat Vranjánál s a 
Románia felé vezető szárnyvonalat Zajé 
csárnál. Ezzel az antantnak lehetetlenné 
tették a bolgárok a Szalonikiban partra tett 
francia-angol csapatoknak Szerbiába való 
szállítását, mert erre a célra azt az egyetlen 
vasutjukat használhatták volna fel. A vasúti 
vonalak ellen irányuló akció kapcsán Zaje- 
csáron és Vranján kívül még elfoglalták a 
bolgárok Negotint. Knjazsevácof, Egri Palán- 
káf, Istibel, Radovistét és Kocsanát s egyre 
jobban közelednek Kurnanovo felé, melynek 
környékén az első balkáni háború egy к 
legnagyobb és legvéresebb ütközete játszó

dott le. — Habár a Szerbiában folyó har
cok előtérben állnak, azért nem csekélyebb 
jelentőségűek az oroszországi harcok sem 
Itt egyfelől Hindenburg harcai vonják ma
gukra figyelmünket, melyekkel Dünnaburg 
és Riga elfoglalását érlelik; másfelől a Sztir 
mellett folynak nehéz harcok Cartoriszktól 
nyugatra és Kulikoricziő! keletre, melyek
ben a mi véreink vertek vissza erős táma
dásokat, miközben 1300 oroszt fogtak el és 
jelentékeny hadizsákmányra is tettek szert. — 
Az olaszokkal is véres tusáink folynak az 
egész délnyugati harcvonalon: Tirolban, a 
Dolomitokban, a Kami nyergen s a tenger- 
melléken. Hős katonáink azonban az ellen
séges gyalogság és műszaki csapatok köze
ledési kísérleteit mindenfelé fényesen meg
hiúsították.

—  Elitéit királysértő. Pasarice Lajos 
Csáktornyái kovácssegéd szrplember 24-én 
egyik Csáktornyái kocsmában a királyról 
sérlőleg nyilatkozott. Ezért királysértési pert 
indítottak Pasarics ellen, mely a napokban 
tárgyaltatott a pécsi kir. törvényszék előtt. 
Pasaricsot másfél havi államfogházra s 40 
К pénzbüntetésre ítélte a bíróság. Az elitéit 
az ítélet ellen felebbezett.

—  A piaci hiénák ellen. A belügymi
niszter a piaci uzsora ellen erélyes intéz
kedésekről szóló rendejetet bocsátott ki. Ér
tesült a miniszter, hogy a hatósági árakat 
sehol nem tartják be, sőt azoknak túllépése 
megtorlásban sem részesül. E helyzet fenn 
maradását minden erővel meg kell akadá
lyozni. A kihágást esetek felderítését illető 
leg ismeri a nehézségeket a miniszter s 
tudja, hogy ennek sikere a közönség támo
gatását feltételezi. Az összes közélelmezési 
és rendőrhatóságok feladata nemcsak abban 
áll, hogy a konkrét feljelentések alapján 
hatáskörüknek megfelelően eljárjanak, hanem 
abban is, hogy állandóan figyelemmel kisér
jék a felmerülő jelenségeket, s mindent meg
tegyenek arra, hogy elriasztó példát állítsa
nak a hazafiatian elemek elé, akik a mos
tani történelmi időkben nem átalják önös 
érdekeiket a közcélok fölébe tenni. A bel
ügyminiszter felhívja a vármegyék alispán 
jail, hogy úgy a közönségnek felvilágosítása 
mint a hatóságok utasítása által mindent 
tegyenek meg, ami a hatóságilag megállapí 
tolt árak megfelelő érvényesülése érdekében 
szükséges.

—  A burgonya maximálása. A hivata
los lap oki. 5 én közölte a burgonya leg
magasabb árának megállapítására vonatkozó 
rendeletet A rendelet szerint: A burgonyáért 
követelhető legmagasabb ár métermázsánkint 
(100 kg) tiszta súlyra a következőleg állapit 
tátik meg: az étkezési burgonyáért, neveze
tesen a Rózsa, Hópehely, Magnurn bonum, 
К fii továbbá a sárgahéjú és húsú burgo
nyáért 1915. évi október 31-ig bezárólag 9 
korona, november 1 tői 30 ig bezárólag 9 50 
fillér, december 1-töl 31 ig bezárólag 10 ko
rona, 1916 évi január 1 töl február 29 ig 
bezárólag 10 korona 50 fillér, március 1 tői 
május 31 ig bezárólag 11 korona: minden 
más burgonyáért 19l5 évi december 31 ig 
bezárólag 8 korona, azontúl 9 korona. Ezt 
a legmagasabb árát, amely magában foglalja 
a rakodó állomáshoz való szállítás költségét 
is, zsák nélkül, készpénzfizetés mellett tör
ténő eladás esetére kell érteni. A rendelet
tel megállapított legmagasabb árak 1915. 
évi október hó 10 napján léptek életbe.

Ezen a napon túl burgonyát a megállapított 
legmagasabb árnál drágábban árusítani tilos.

— Fölmentésre ajánlott köztisztviselők.
A belügyminisztertől rendelet érkezett Zala- 
vármegye alispánjához, akinek figyelmét föl
hívja arra, hogy a tisztviselők katonai szol
gálat alóli fölmentése tárgyában teendő elő
terjesztéseiknél az idősebb korosztályú tiszt
viselők föltétien előnyben részesitendök a 
fiatalabb koroszlályuakkal szemben.

—  Rekviráljik a kukoricát Zalában.
Igen jelentőségteljes és nagyfontosságu tá
virati utasítás érkezett a zalavármegyei alis
pán hivatalhoz. A rendelet közli a vármegye 
alispánjával, hogy a kormány elrendelte a 
tengerikészletek összeírását s egyben meg is 
jelölte azokat a közigazgatási szerveket, ame
lyek az összeírás munkáját végezni kötele
sek. Az összeírás előkészítése annak a terv
nek, a melyet a földmívelésügyi és belügy
minisztériumban már huzamosabb idő óta 
készítenek elő. A kormány ugyanis rövid 
időn belül elrendeli a tengerikészletek rek- 
virálását. A rekvirálást a Haditermény rész
vénytársaság utján végezteti a kormány s 
ezenkívül egyes rekvirálási központokon kor
mánybiztosok fognak fölügyelni a rekvirálás 
menetére. Igen komoly gazdasági érdekek 
leszik szükségessé, hogy a kormány a ten
gerikészlet igazságos elosztása érdekében az 
országos rekvirálás módszerét vegye igénybe. 
A tengeri-rekvirálás szükségessége leginkább 
az állattenyésztés érdekeinek megóvása cél
jából történik s ezzel kapcsolatosan termé
szetesen a fogyasztó közönség szempontjait 
is szem előtt tartotta a kormányhatalom, 
mert az állattenyésztés támogatásával akar 
az esetleges hushiányon segíteni. Zalamegyé- 
ben, tek ntettei a muraközi, speciálisan ku
koricatermesztő vidékre, igen nagy eredmé
nyeket lehet várni az idejekorán elrendelt 
tengerirekviráláslól.

—  A hadifoglyoknak feladott pénzkül- 
demények reklamálása. A Hadifoglyokat Gyá- 
molitó és Tudósító Hivalal újabban ismét 
sok megkeresést kap, amelyekben az itthoni 
hozzátartozók a hadifoglyoknak küldött pénz
összegek reklamálását kérik. A Hivatal ez 
okból ismét figyelmezteti a közönséget, hogy 
reklamációknak semmi gyakorlati értékük 
nincs. Reklamációnak csak abban az eset
ben van értelme, ha a hadifoglyot a pénz 
feladása után helyezték ál más fogolytáborba. 
A Hivatal ezúttal azt is szükségesnek tartja 
a közönség figyelmébe ajánlani, hogy hadi
foglyoknak borítékba helyezett levelet még 
nyitva sem lehet küldeni. Kizárólag levelező
lapok használata van megengedve. Leveleket 
a cenzúra és a posta nem továbbit és a 
Hivatal kénytelen azokat a feladóknak vissza
küldeni. Hadifoglyoknak tehát csakis levelező
lapokon lehet írni abban az esetben, ha a 
hadifoglyok pontos címe ismeretes.

—  Tanoncok felszabadítása. A hivata
los lap mai száma közli a kormány rende
letét < z iparos és kereskedőtanoncok tan
viszonyának a háború következtében szük
ségessé vált kivételes szabályozása lárgyában. 
A rendelet szerint mindazoknak az iparos és 
kereskedő tanoncoknak tan dejét, akik a há
ború alatt katonai szolgálatra vonulnak be, 
befejezetinek keli tekintetni, ba a szerződés
szerű tanidőnek legalább kélhannadré-ze le
telt, vagy ha a tanonc e minőségben leg
alább huszonegy hónapig működött.



Sabac i Obrenovac je  nas.
Grcka s nami drzi. - Gible se trónus srbskoga kralja. - Dajmo peneze 
na posudu orsagu za taborske stroske, ako hocemo do kraja prevladati 
nase neprijatelje i ako s cim predi hocemo mir. - Antant na Balkanu. 
Zaprti put pred srbskom vojskum. - Na céli liniji retireraju srbi. - Na 
Balkanu se preliiti boj. - Slavne bitke su zadobili bulgarci, 2000  srbov 

su vlovili i 12 stukov zaplienili. - Bulgarci su ulazili vu Yranju.
Kai( stojimo na bojnon poljn?

(M. J.) Od Cesa su se rusi, francuzi, 
englezi, pák talijani bojali, lo se je vu prod 
lim tijednu dogodilo. Buigari su 14 ga ovoga 
meseca svoje voj3ke proli Srbiji poslali. 
Zabadava su drkali ministri naáih neprija- 
teljah vu glavni varad Bulgarske, vu Sofiju, 
da к sebi privineju bugare, ali barem, da 
jih posvadiju s rumunjom, pák grkom. Ni- 
kaj nisu hasnila obeCanja nadih neprijalel- 
jah, ar se je Bulgarska naravnala i pogo* 
dila s TurCinskom, Rumunjskom i GrCkom, 
da more na svojega staroga velikoga nep- 
rijatelja srba s vojskom navaliti, bez toga, 
da bi se ovi srbu na pomoC durili.

Так vezda na jednoj strani buigari, na 
drugoj strani mi i nemei pritiskavamo srbe. 
Kaj bu iz toga? To si lehko moremo pre- 
misliti Za malo vréme bu do kraja polu- 
Cen ov nad neprijatelj srb, koj je svojega 
kralja, onda pák nadega kraljiCi vmoril. 
MoguCe, da bude se Srbija iz таре izbrisa- 
la. Kralj njihov Petar, pák céli kormán su 
vre iz Nid varada odbefcali na Crnogorsku 
granicu. Ako bude Petar svoj tronud izgubil, 
kaj si je zasludil, odovud bude lehko vu 
Talijanäku pobegnuti mogel.

Nadi neprijateiji su i na GrCku raCu- 
nali, da bude srbu na pomoC Ali i tu su 
se vkanili. GrCki kralj ima luliko pameti, 
da se nebu na takvu ladju 2uril scsti, koja 
se poCela vtonuti. GrCki kralj neCe sronimi 
drdati, koji su do vezda tabora izgubili, 
nego rajdi s nami, koji smo - hvala Bogul 
preobladali nade neprijatelje. Zbog toga je 
grdki kralj na znanje dal francuzu, pak 
englezu, da on nebude pustil prek svojega 
oreaga francuzke, pak englezke derege.

Med tern su vre pri grdkom morju na 
suho zemlju deli francuzke i englezke voj- 
gike. Proti tomu je grdki kralj opet proted- 
tiral. Vezda je grdki kralj svoju vojsku 
oboruftiti dal i mogud?, da bude j h proti 
onim potrebuval, koji hodeju prek njegvoga 
orsaga na bulgare i na nas navaliti, da 
pomogneju srbu. S tern su nadi neprijateiji 
vre zakasnili, ar nada, nemdka i bulgarska 
vojska svaki dén bolje i bolje napreduje

pram a srdini Srbske, da d njim do kraja 
napravi svoj radun.

Vu zadnjih dnévih prodloga tijedna su 
opet lépő napreduvali nade vojske vu Srbiji. 
Ünéva 18-ga su odzeli Avala zvanog brega, 
na dalje Sapina i Makdi zvane planine. 
Mackensena, nemSkoga generala deregi su 
vre 68 dtukov odzeli od srbov. Vnogo mrt- 
vih su izgubili srbi osobito kre Dunava, 
pri otoku Cigan zvanim. Tu su nadi 600 
srbov pokopati morali, gda su ov otok os- 
vojili, ar su srbi hitro ostaviti morali svoja 
mesta.

Bugari su pod ZajeCaru vdrli vu Srbiju 
Dvesto srbov su lu polovili i 8 dlukov od 
njih odzeli.

Rus je na znanje dal Rumunjskoj, da 
svoju vojsku prek Rurnunjske hode na Bal
kan poslati proti bugarskoj i nadoj vojski. 
Na to je rumunjska vlada s tern odgovo- 
rila, da je svoju vojsku mobilizirati, tojest 
vu orufcje postaviti dala. Ako bi rumunj 
dopustiti hotel, da ruski deregi prek Ru 
munjske zemlje idu pomagat srbu, onda 
nebi svoju vojsku skupliati dal. Iz toga se 
ufati moremo, da rumunj nede prek svojega 
orsaga pustiti ruske Cete. Ako bi to rus 
podsilom vdinil, onda bi se mu rumunj 
suprot stavil. Как bude rus i rumunj ov 
posel med sobum izravnal, to se nezna, ali 
to je sigurno, da budu nade i nemdke dete 
proli rumunju idle, ako bi on dopustil, da 
ruski deregi prek Rurnunjske idu srbu po
magat. To se nebude pripetilo, ar i rumunj 
zna, da smo svigdi jakdi, как nadi neprija
teiji. Pak to je naravska stvar, da i Ru 
munjska rajdi dr2i s onimi, koji su jakdi, 
как 9 onimi, koji su slabedi.

Dok se vojniki tudeju vu taboru, dot- 
das se diplomacija pripravlja na mir. Mi 
tak mislimo, da su nadi neprijateiji previ- 
deli, da s nami, pak s nemei nebudu mogli 
dalje tabor voditi, ar nas nebudu mogli 
nikak prevladati, niti pak od njih odzete 
zemlje silóm nazaj dobiti. Misiim, da je 
blizo vréme, da bude se mir sklopil. Daj 
Bode, da bi mi istinu imeli, pak bi Cim 
predi vu nádim novinam pisati mogli nádim 
éitateljem, da su se poéele pogodbe za mir. 
Ako budu pak nadi neprijateiji i na dalje

hoteli vojuvati s nami, mi smo pripravni i 
na dalje pokazati njim jakost nadih rukah. 
S Cim dalje bu tabor trajal, s tim veC bu- 
bu nadi neprijateiji izgubili.

Nada i austrijska vlada se je opet na 
narod obrnula i peneze prosi za tabor na 
porgu od naroda. Nadi velikadi, bidkupi, 
velike banke su se vre podpisale i opet 
vnogo miliunah dali orsagu na posudu za 
taborske strodke. Ali to nije dosta. Or sag 
raCuna na céli narod, tak i na puk. Na 
boljde mesto nigdo nemre svoje peneze dat», 
как vu orsaCku kassu, ar vekde kamaté 
nigdi nebobi za svoje peneze, pak nigdi 
nisu penezi tak sigurni, как vu orsaCkoj 
kassi. Zbog toga i nádim Citateljem toga 
liavuka damo, da si iz ladice svaki svoje, 
vu sranjbu dete peneze slobodu vun zeme, 
pak naj se javi pri gosponu notarijudu, koj 
bude mu povedal i navuka dal, kam bi svo
je novee nesel i poloiil.

Za taborske posle i za sreCno, konaCno 
nadvladanje nadih neprijateljah trebamo i 
penezni aldov doprineeti za domovinu. \ko 
pak pridparane peneze damo za ov cilj, to 
niti nije aldov, nego to je nad hasén, ar - 
как smo rekli, - boljde i sigurnede dparkasse 
nemamo, как je orsaCka kassa.

JoS samo tuliko iz bojnog pot ja, da su 
nadi neprijateiji previdli, da prek Dardanel- 
lah nemreju iti, pak zbog toga svoje derege, 
iz kojih su stojezer tam izgubili, .poCneju 
nazad potegnuti — Ruea nadi i nemdki 
deregi bijeju i dalje. Francuzi pak nemreju 
nazaj dobiti svoje varmegjije, koje je od 
njih nemec odzel.

A nazadnje, kaj je s Talijanu? To, kaj 
je onda bilo, gda su boj s nami poCeli. Niti 
korák nisu mogli vu nade zemlje. Próbája 
vu noCi. po dnevu, vu julro, na veCer, ali 
nadi jih Cekaju, pak postrelaju. I talijani su 
se vre navoljili tabora i za rnalo vréme 
budu prisiljeni za mir prositi, ako neCeju, 
da jim pomalem céla vojska vunidCena bude.

Naá puk i narodna posudba.
Koj denednjo vréme po Magjarskim 

oreagu okolo si pogledne, on Cudno gizdavo 
bude nekaj spazil. Spazil pak bude, da na
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orsaékih granicah grmiiu Stuki, naSa deca,| 
naSa braéa svako minuto pred smrtjom| 
stojiju, spazil bade, da neprijatelji gréSno i 
bésno plaSlivo éekaju svoju sudbinu, opet 
videl bude i to, da prinas nisei se ne 
plaái, niSCi ne dvoji, tomu prinas niti gla- 
sa néga.

Cetirinajsti mesec traja táj strahoviten 
svétni boj i Magjarski orsag pouzdano obr- 
nal se je svrho penez к svoji deci, sad 
vee tretjipat. Kak je to rezglaSeno bilo po 
orsagu 2uril se je poljodelavec, mester, ter- 
govec, Cinovnik i svaki drugi, da brzo po- 
nudi svoju pomoe, svoje preöparane peneze. 
Denes néga nikakve mr2nje med nami, svi 
smo jednaki, óva strahovitna borba tak nas 
je skup stukia, как kovaC Éeljezu.

Za nas su navék tak mislili, da smo 
tak veliki bogci, da od nas néje moCi nikaj 
prositi, stém menje pák dobiti, jerbo s vun 
male hiÉiéke i nekoji falaCek zemlje i tak 
nikaj nérnamo. Как su naSi neprijatelji Si- 
roko gledali, kad smo perviC 110  milljun, 
drugoC pák 124 milljun korun skup nano- 
sili, kője peneze upravno samo poljodelavci 
i teíaki su platili vu orsaóku kassu. Dakle 
samo poljodelavci su tuliko dali, s vun 
toga, gde su plemenitaSi, veliki banki, fab- 
rike i t. d. NaSa moé je puno vekSa, как 
su to naSi neprijatelji mislili. Sad moreju 
videti, kaj je moguően napraviti on narod, 
koj na ovi zemlji 2ivi. Videti moreju, da 
prinas néga nikakve odstnutraSnje bűne i 
puntarije, neg svi skupa lépő stiha obav- 
ljamo svoje delo, svoje posle. Naj vidiju 
neprijatelji, da Magjarski orsag tak je bogát 
i tuliko kinéa ima, как on zdenec, kojega 
néje moéi pregrabiti. Imamo mi penez za- 
dosta, najmre pák imamo po 2etvi. Morebiti 
nigdar je tuliko penez né bilo po Sparkas- 
sah i vu orsagu, как denes. Samo to je 
zlo, da vnogo penez le2i vu ladicah, koji 
penezi tak nemoreju vu promel dojti, vekSa 
stran pak vu krCmu odvandra. Barem de
nes néje sreéna misei, peneze skrivati, joS 
zloéesta misei рак je vu krőmu je znositi. 
Denes kad naSa jedna, jedina mati, domo- 
vina prosi nas za pomoé, niSCi nesme ni- 
kakov strah Cutili ili pak na svakojaéke 
bedastoéi peneze vun hitati. Denes za one 
potrebuje naSa domovina od nas takve pe
neze, koji s dobrim intereSom nazat dojdeju, 
koji krv prelévaju za nas na bojnom polju, 
dakle za naSu pravo decu. К tomu pak 
itak svi ovi penezi doma vu orsagu ostaneju, 
jerbo dorna se kupi zrnje, mrha i sve dru- 
go, kaj soldaőija potrebuje.

Svi skupa moramo derfcati, odprti mo- 
ramo budfcelaruSe i ladice, da silno né pot 
rébne peneze ortagu damo na posud. De
nes od svakoga po9!enje zahtéva to, da 
svaki, как gud s malom svolum se 2uri 
na pomoő domovini. Ovaj boj nas je véé 
navéil, da svi skupa moramo derfcati, ako 
hoöemo, da domovina nedojde vu pogibelj. 
Soldati na bojnom polju lerp'ju i braniju 
nas, mi pak zanje doma moramo terpeti, 
nje braniti i zanje alduvati sve onu, kaj 
smo premoguCni. DrugaC to nemore biti. 
Svi za jednoga, jeden za sve !

Dragi i poSlovani Citstelji, letoSnja le- 
lina néje samo naäa, neg onih vitézov, koji 
za domovinu vojujeju. Du2nost nam je 
letoänju letinu onim alduvati, koji dalko od 
domovina terpiju zanas, da svega dost» 
budo imali, kaj jim je treba. S vun toga, 
nemoremo dosta svakoga opominati, da to

néje samo aldov za domovinu, neg najboläi 
promet.

Kak i vu kakvo ime je moéi peneze 
orsagu na posud dati ?

1. Za nade peneze dobimo od orsaga 
jedno akciju, koja vide vala, как najboläa 
banka, jerbo céli orsag s célim svojim 
imétkom dober stoji i navék je moéi opet 
na peneze preobrnuti, dakle tuliko vala, 
как zlato. Na sto korun Seat korun intereSa 
nosi, dakle bolSega, как vu Sparkassi.

2 Za jedno sto koruu vrédno akciju, 
ako ju do oktobra 30 ga kupimo i taki 
doli splatimo, samo 97 K. 10 fillérov mo
ramo platili, ako pak ju po ovim terminu, 
do novembra 17 ga kupimo, onda 97 korun 
40 fillérov kosta. Koj pak bi na rate Stel 
splaéati, on 98 korun plati, ali onda od 
100 korun vekSo akciju mora kupiti.

NajmenjSa svota, koju na ov cilj mo- 
remo dati, je 50 korun, dakle svaki gazda 
more to napraviti.

3. Akcije kupiti je moéi od oktobra 18 
ga, do novembra 17 ga.

4. Akcije se dobiju vu svakim Staje- 
runtu, na svaki poSti i vu svaki Sparkassi.

5 IntereSa navék majuSa 1 ga i no 
vembra 1 ga splatiju. Frvi interes se veC 
1916 ga leta majuáa 1 -ga dobi.

6. Gde akcije kupimo, tarn je mora
mo splatiti. Nikakvoga stroäka za pisariju 
ili za biljege nesmeju raéuuati.

7. Svaki, koj akcije splati, dobi jedno 
uamiru skojom po vremenu pravu akciju 
dobi, как budo gotove. Ova namira tuliko 
vala i tuliko je vrédna, как gotovi penezi.

8. Ove akcije orsag do 1921 ga leta 
majuSa 1-ga nemore odpovedati, dakle ovu 
célo vréme mora od naSih penez S^st pro 
centov intereSa plaéati. Koj vu Sparkassi ima 
peneze i on more na ov cilj je preobrnuti, 
jerbo Spaikassa nesme novce zastaviti, ako 
je orsagu hoőe posuditi.

9. Na ove akcije navék je moéi pe
neze dobiti, moéi je za nje imétka kupiti 
ravno tak, как i za gotove peneze.

To su one vaineSe slvari, poleg koj'h 
se svaki more ravnati, ako akcije hoée ku- 
piti, tojest orsagu na dober interes peneze 
dati, ako рлк neSéi to nebi razmil, vu svaki 
kancelláriji mu navuka daju.

*

Na stotine milljunov je véé skup doSlo 
taki prve dane. Sam kralj je deset millju
nov podpisal. Glasoviten Rotscbild bank, od 
kojega smo prveSe vréme sami morali pro
siti par milljunov, sad se je po2uril i od- 
mah je 75 milljunov podpisal.

Так ide to svaki dan i mi mislimo, 
da i naSi medjimuréani nebudo po ladicah 
skrivali peneze onda, da je na dober inte
res moreju dati i к tomu joS i orsagu na 
veliko pomoé budo.

Antant i Balkan.
DoSla je zorja na Balkan.
Negda vremena i to né jako sdavnja, 

né su mogli dosta Sale delati iz Balkana. 
Ako je od toga bila réé, da neSéi je neob- 
tcsan, rekli su na njega, da je Iakov, как 
Balkan. Ako pak je od male i siromaSke 
drfcavi bila réé, koja se tak hoée sponaSati, 
как velike i bogate drfave, opet tak su 
rekli, da je tak, как Balkan. Na rszvuzda-

noga, nepoätenoga i hitvalnoga éloveka ta- 
kodjer né su imali prosleSu réé, как to : 
takov je, как svagdaSnji poio2aj na Bal- 
kanu

Vu politiki Balkan je takov teritorij 
bil, kojega je svaka moéna drftava za svoj 
cilj ponucala, koj je samo po imeno slo- 
boden bit, ali vu svaki domaéi posel su 
drugi imali réé, drugi su s njim ravnali, 
как svakim onim, koj néma moé, da bi se 
proli jakSemo branil. To pak je sve svrho 
toga bilo, jerbo na Baikanu veliko je siro- 
maStvu bilo od negda, mira pak nigdar.

Sad na jedenput je doSla zorja na 
Balkan.

NaSi neprijatelji, englezi, francuzi, rusi 
i talijani jedenput su samo spazili, da как 
Stimaju i Ijubiju Balkana. Pokebdob né su 
mogli nas i nemce \ reobladati vu Galiciji, 
barem na milljune su doSle ruske éorde 
prama nam, né su mogli nemce iz Fran- 
cuzkoga i Belgiuma vnn zbiti. né su mogli 
KonStaniinapolja zadoblti, niti od mórja niti 
pak od Gallipoli pololoka, joS menje pak 
su moguéui bili hitvalni talijani naSu gra- 
nicu predrti, zatem svi su óéi na Balkan 
hitili, morebiti odonut bi nam mogli nogu 
podeti i stém prehiti nas. Nö su 2aluvali 
nikakov trud, né pamet diplomatuSku, né 
nikakve peneze, né su imali nikakvoga 
эгата stakvemi se dru2iti, kakve za peneze 
na sve moéi dobiliti i na sve je moéi na 
govoriti. Piam njihov je éisto svetel b ii : 
pokehdob Srbia je i tak nam neprijatelj, 
barem joS Romaniu su Stell dobiti i proli 
nam spuntati, da naj savez napravi s ru- 
som i naj vdere vu Erdély, dakle vu 
Magjarsku.

Kad je Romania nikak se né dala 
zanoriti, probali su Gréku zbuniti, najpredi 
spenezi, svakojaCkim obeéanjom, nazadnje 
pak s velikom gro2njom, da naj se navali 
na turéina i tak jim uaj pomore Konstant!- 
napolja zavzeti. Dob.li su na to grékoga 
ministerprezidenta, ali kralj i soldaéko za- 
povedniétvo niti éuti néje Stelo od toga. 
Opet se jim je jeden lépi plam prebilil.

Sad su se Bulgariji poéeti moliti, jerbo 
ona je moguéna bila doklam su turéini vu 
Dardanelli i na Gallipoli polotoku poala 
imali s antantom, hitro se odzaia na turCi- 
ne navaliti i za kratko vréme KonStantina- 
polja zavzeti. Samo to je bés, da su napré 
zrekli, da KonStantinapolj ruski bude i nig
dar bulgarski. ObeCali su sve Bulgariji, od 
Srbije Macedetiiju, od Gréke jeden veliki 
falat zemlje. Na to pak su se srbi i grki 
poéeli buniti, jerbo niSéi je né bedak, da 
za drugomu volju da iz sebe ruku ili nogu 
doli operérati. Najmre pak srbi su serditi 
bili na to, im oni céloga bója svrho toga 
liraju, da ne zgubiju Macedoniju. Ako ho- 
éeju Macedonia zgubiti ili s dobre volje 
prék dati, onda nemoraju denes s bulgar- 
com bója imati. Antant pak je ravno Bul
gariji obeéal Macedoniu. Takvo pljusku pak 
su niti srbi né Steli prenesti, barem su véé 
вето vuéni. Antant je poleg toga opet vu 
vreéu bil. Nebi rad bil erbe proti sebi zbu
niti, opet bez Bulgarije pak néje mogel ni
kaj na Baikanu. Bulgaria pak je stém bolje 
silila, da srbi odmah naj odpustiju Macedo
niju, za koju pak se srbi tak der2iju, как 
klopec psa.

Bulgaria pak si je tak premislila : ako 
ja hoéem sve onu nazat zadobiti, kaj su 
moji susedi pred dvemi létmi od mene 
pokrali, onda si вата zemem i nenucam
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englezko i rusko sumljivo pomoö. I laki 
je mobilizérala svoju glasovitno soldaCiju. 
Nastal je na to veliki strah pri naSth nep- 
rijateijov.

Francuzke, englezke, ruske novine i 
svi politikán do vezda svi su slavili i dicili 
Bulgariu, i poStenoga bulgarskoga naroda, 
sad pák némaju dosta mrskih réöih skoje- 
ini bi titulérali Bulgariu. Cilja su opet né 
postigli i né su moguőoi bilt Balkana 
proli naáemo savezuiku, proti turöinu 
zbuniti.

Balkanski narod je spametneái, как 
su to od njega naSi neprijatelji mislili. Njeg- 
va politika je őista. Так si misiiju na Bal- 
kanu : na to smo mi preslabi, da bi a na- 
áom malom jakostjom mogli boia prehititi. 
Ako bi antant videi, da zadobi bója, nebi 
nas moral i nebi nam obecuval zlate brege. 
SebiCan je antant i зато za svoje dobro 
gledi, tak délamo i mi. 1 mi зато za svoje 
dobro gledimo.

Evő je példa vu susedni Srbiji, vidimo 
как je dalko doSla na oni strani, na kojoj 
antant stoji. Vite2ki se' je branila, vnogo 
je alduvala, рак itak drvCe i svakc minuto 
s velikim slrahom Ceka, jerbo zna, da po
rnóéi vise néma i тога propasti. Ako рак i 
s naSom pomoCjom propadne antant i как 
je to napré videti, da Austria-Magjarska i 
NemSka zadobi boj л, onda je opet i nam 
doSla ekradnja vura, jerbo to budo s nami 
delali, kaj i как budo Steli. RajSi mirni 
ostanemo i samo onda stupimo na bojno 
polje, kad naSa domovina bude to zahté' 
vala. NaSe sablje su né za to, da s vrho 
drugoga je potegnemo vun, neg samo on- 
da, kad za svoj Zivot je bud»mo morali.

Vu Bulgariji, как veö to znamo, doSla 
je ova vura. Rus, francuz, englcz, talijan i 
srb je poruéil bója Bulgiriji. Dakle Bulga
ria presiljena je sebe braniti i vdrla je vo 
Srbio. Sad je na Romaniju doSel red. Rus 
zahtöva od Romanie, da ga prék orsaga 
pusti vu Bulgariu, ako ga ne ptisti, grozi 
se, da siloma bude prék vudril. Takov je 
poloZaj i vu Grökoj. Antant siloma boCe 
prék Grökoga pomoö poslati srbom, Gröka 
pak to neöe dopustiti.

Dakle takov je denes poloZaj na Bai
kanu. Kak dugo bude tak stalo, to nezna- 
mo, jerbo denes niti na jedno vura néje 
moöi nikaj napré povedati.

Samo jedno znamo, как su naSi nep
rijatelji zgubili vu Ruskim boja, Spotlivo 
su vojuvali vu Francuzkim i vu Belgiji, 
zastavili smo je na talijanski granici, niti 
genuti se nemorein na Gallipoli polotoku, 
ravno tak budo shodili i na Baikanu. NaSi, 
nemSki i bulgarski Seregi neprestalno idejű 
dalje i dal je vu Srb u, proti KonStantina- 
polju i kad se ovi tri Seregi z deju i skup 
sklopiju. veliko zlo bude za antanla Ako 
su francuzi, englezi i talijani nikaj né 
mogli napraviti s turskim Seregom, doklam 
je sam bil, kaj budo sad, kad se turski 
Seregi s naSemi i bulgarskami skup zdru 
2iju! Za antanta zloöesto vréme se ka2e 
na Baikanu.

KAJ JE NOVOGA? 

Siarce/h.
Starcek pod krizom moli 
Od teikih skrbi vec spotrt,

Brig ah i muenih bolih 
On moli tu za srecnu smrt.

Nevolja i tezkoca,
Nagnula mu je  glavu к tlom.
*Smrt veksa ne zuhkoéa,
Kak zivot\u — tak zdihava on.

„ Vumret bu meni slatko,
Baj Bogy vu mir и da zaspim!
I  moj zivot za kratko,
Vu dugu veenost premenim.u

I  svaki dan kod kriza 
Moli se stiha i na glas 
Zautanjem, da bliza 
Po smrt, se njemu boljsi cas.

K. M.

— Dve jezero stukov ga bilo na 
dunavskim frontu. Kainbana bulgarske 
novine piseju, da vu uvi effenzivi, koja sad 
traja proti Srbiji, vise Stukov ga bilo, как 
pri Gorlici, gde su ruskoga fronta predrli. 
Dvé jezero Stukov su nastavili na dunavs- 
ki front i strahoviten ogenj su spuSCali na 
srbske poz cije i samo zatem su poöeli pe- 
SiCki napreduvati. Na bulgarski granici slo- 
jeCi srbski regimenti zapoved su dobili, da 
odmah moraju íti proli Semendriji. Na 
bulgarci granici poleg toga skorom nikaj 
soldaéije néje ostalo. Bulgarci su poCeli 
strélati Knya2evaca. Dakle med Srbom i 
Bulgarium zapoCel se je boj. Jeden teleg
ramul véé i tojavi, da bulgarci sedem voj- 
nih sborov su poslali proti Srbiji.

— Beziju srbi. NaSe Cete od Belg 
rada silno vdiraju na srbe i Erinbordon 
brega su Slurmum zavzele, takodjer i pri 
Cunako i Strazi napravlene Sance. Zaroblje- 
niki povédali su. da zapoved su imeli du 
zadnjega Cloveka braniti ove pozieije. Srbi 
né su mogli strahovitnoga ognja vun zder- 
2ati i bez svakoga reda su pobeg’i proti 
Avala brfgu. Srahovitno veükoga zgubiöka 
su imeli. Nemei рак su od Po2arevaca na 
zapad pret rali srbe iz dobrih Sancov.

— Skupljajmo koprive i divjoga 
kostanja ! SoldaCko zapovedniötvo nucalo 
bude na jeden izverslen cilj koprive i div
joga kostanja.

Za friSke koprive bez listja za svaki 
metercent 2 korune, za suhe i opet bez 
listja pak 4 korune plati.

Divjoga kostanja pak po oni céni bude 
prék zelo, kakvo cénu bude od dana, do 
dana imel.

Zenske i deca lépe peneze moreju 
zaslu2iti, ako ove stvari budo skupljali.

Koprive se ober zemlje moraju odre- 
zati i néje srneti skorenjom vun pukati. 
Listje s rukum doli treba poteöti, stebla pak 
se vu snope sve2eju i snopi se moraju na 
suho mesto sraniti.

Na skupljana svota na jedni karti pri- 
javiti ме тога vu Nagykanizsu 20 honvéds- 
komu peSiökomu regimentu, koj bude célo 
svotu za gotove peneze prék zel.

— Bulgarci zapreju puta srbom. 
Srbi strahovilno se muöi’U i hrabro se bra- 
nju, da svoje pozieije barem par vur du2e 
zader2iju, alt как nam prijava ka2e, moreju 
eveposud retirérati dalje vu odsnutraSnji 
orsag. Pri Raja potoku naSi joS kervavu se 
bijeju srbi i ravno poleg toga znamu, da 
on vogel kojoga Dunaj i Sava déla Cisti je 
veC od neprijatelja i naSim je vu rukah s 
Groöka varaSom skup.

On srheki Sereg, Kojega su na Avalau 
bregu zbili, iz vise d:vizijih je stal. Ovoga

Serega su Cisto vuniSlili. Istina, da naalo 
srbov su vlovili, ali stém vise mrtvih je 
ostalo na bojnom polju Od OrSove do Belg, 
rada i od Belgrada do Drine sve je prazno 
i poőiSöeno od neprijateija. 1 vu MaCvi se 
nazat vleCeju srbi. Ovdi joS traja boj i no
va prijava je od toga né doäla.

Bulgarci öudnovato su hitro pre stupili 
na granici sve brege i neprestalno idejű 
proti Zajeöar, Knja2evac i Timok dolini, ta- 
kodjer i Pirot i proti Valandovo. Zavzeli зц 
Muslin Perein i Babin Zub zvane brege i 
veö na Valandovo juriSaju. Valandovo od 
Strumice na poldan petnajst kilometrov 
sioji i odovud je samo Sest kilometrov ona 
2eljeznica, po koji sad antant pomoö vozi 
srbom. Za ovu 2eljeznicu joS velike bitke 
budo i öudnovato je, da su bulgarci veö 
tak blizu doSli, da strélati moreju nanjn i 
stém su prepréöili véé antantu, da Cete vo
zi ponjoj. Ako ova 2eljeznica bulgarcom 
dojde vu ruke, srbski Sereg nebude mogel 
nazat se poteCti.

— Beziju srbi. Iz Turn-Severina prék 
Bukaresta piSeju, da oni gröki rezervisti, 
koji su prék Srbije Steli dimo iti, nazat su 
morali oditi, jerbo vu Radujevaca su je srbi 
zastavili i né su njim dopustiti dalje iti. 
Grki su povédali. da vnogo srba je po öuni 
prék Dunaja vu Romaniu vuSlo. Srbski be- 
gunci su tak povédali, da za to su morali 
ostaviti Radujevaca, jerbo srbsko soldaöko 
zapovedniötvo odredilo je, da se oböina 
hitro sprazni. Srbski begunci sad su vu 
najhujS m po!o2aju, jerbo tak hitro su mo
rali pobeöti, da né su imali vremena nikaj 
sobom zeti.

— Na Baikanu se prehiti boj.
Iz Rima piSeju, da po zimi samo na Bai
kanu bude traja! boj i ovdi budo naj jakSe 
bitke. D tkle antantiSti ravno tak moraju de- 
lati, как Austria M̂ gjarska i NemSka. tojest 
skim vekSo vojsku na Balkan spraviti. Je
den glasovilen politiöar je rekel, da ostrak- 
magjarski Seregi samo zato su vu offenzi- 
vu stupili pri Izonzo, vu Karstu, Karinthiji 
i Hercegovim, da prepréöiju antantu vekSe 
Serege na Balkan spraviti.

— Rusi nepustiju dimo bulgar~e. 
Kiewski zapovednik odredil je, da nesmeju 
oni bulgarci dimo, koji joS vojnictvo mo
reju slu2iti Vu Kiewskim okrugu je naj 
viSe bulgarca i sad ovim je jako 2alostno, 
da nemoreju dimo oditi i za domovinu vo- 
juvati Jednim je moguée bilo skoöiti i ovi 
su veö vu Bulgariji i oni su to povédali, 
da vnogo bulgarca bi rado dimo dojti, ali 
je nepustiju.

— Veliki Isvora su spraznili srbi.
Lépő napredujeju bulgarci Kad su bulgarci 
srbske patrole nazat zbili i na granici su 
poöistili brege od neprijateija, bulgarski pe- 
Siöki i 2mehki Stuki poCeli su juriSati na 
Sveti Nikolo bregu stojeöe srbske pozieije. 
Kadi Boga brég je hitro bulgarcom vu ruke 
doSel. takodjer i 621 brojni bréga su srbi 
bez bitke morali ostaviti. Najva2neSo meeto 
vu ovim okrugo Knja2evac je veC obkoljeni 
i vu Timok dolini bulgarci veC lépő nap
redujeju.

Veliki Isvora su srbi sprazniti morali, 
céli varas gori i vu jednim p la m n u  ie, nep- 
rijatelj proti Z jeöaru be2i. Kak se vidi 
bulgarci od tri stranih napredujeju najeden- 
put proti ZajeCaru, Nisu i Pirotu. Vu ovih 
bitkah malo srba su zarobili,* ali ovi jako 
siromaSko su obleCeni. Svi tak misiiju, da
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za par danov naS Sereg i bu!garski Sereg 
vu Timok dolini ziSli se budu.

—- Bulgarci su zavzeli Vranju.
íz Frankfurt» piSeju cktobra 19 ga, da je 
doáel telegramm vu kojem bulgarci javiju, 
da su ulazili vu Vranju Vranja je jeden 
veliki varaá i stém su srbi jako vnogo 
zgubiii.

— Rusi prék Romanije budo isii 
vu Bulgariu. íz dobroga meata je dosel 
glas, da rusi su poéeli se s Rumaniom po- 
gadiati, da naj je pusti prék Romanije vu 
Bulgariu. Ovaj korák od rusov je malo prest- 
raSil Romaniju, ali как se vidi, ruska po
rnóé nebude veliko hasnila Srbiji, jerbo 
Bulgaria je dobro pripravlena i nebude se 
od rusa prestraSila.

— Hindenburg napreduje pri Rigi.
Okolo Rige opet su slavne bilke bile. NemS- 
ki peSiéki od Mdaua na ishod dvajsti kilo* 
rnelrov na jednim trideset kilometrov du- 
gim fronlu hitru su vu ruske Sáncé vdrli. 
Véé как jezero rusov su polovili i vnogo 
puSkih su zadobili. Rusi su pofiam od dva 
krajcv Steli nemce prelirali, ali strahovitno 
kervavo su je nazat zbili. Takodjer i Lin- 
singen general pri Korminu je nazat »liá
nul ruse, koii su ovdi takodjer vebki zgu- 
biCek imali. Pri Dünaburgu joS podjednoma 
traia bitka.

— Deset jezer francuza i engle-
za. íz Sofije javiju, da antant je véé poCel 
éete voziti vu Srbiu. Jedna prijava tak glasi, 
da éetiri jezero, drugo pák da deset ĵ zer 
francuza i engleza je veC na putu na Salo
niki rnonastirski йе1 jeznici proli Srbiji. Vu 
Srbiji stanujuöi rnacedonéani s célom moő- 
jóm hoéeju preprééiti, da antant iz Saloniki 
proli Nisu vozi soldaCiju. ZeIjeznice, moste 
i tunele na grand su vu zrak spustili i 
tak spokvarili na velikim falatu sve fceljez- 
nice, da antant saino s velikom teSkoéom 
more barem nekaj soldaéije vo Srbiju s 
pravit*. Glas je doSel, da rnacedonéani i pre 
Doyrani, Ostrovi i Prilepu su s bombami 
sve Seljcznice i moste vu zrak spustili. Ma
cedonéani neéeju pod srbsku vladu spa- 
dati i svrho toga délaju velike neprifike 
srbom.

— Zavzeli su Obrenovaca. Savez- 
ni Seregi podjednoma napreduvaju vu Sr
biji. NajvekSa stran Maéve je naSim vu 
rukah. Savezni Seregi vdrli su prék Kolu 
bara vode i okolo polnoéi 19 ga oklobra 
zadobili su Obrenovac varaSa i od varaSa 
na ishod slojeée brege. Od Belgrada na pol- 
dan proganjaju neprijatelja i doSli su prék 
Ripanja. Jeden naS Sereg od Grocke na 
poldan stojeéega Cigány brega Sturmum je 
zavzel Okolo Avala i Grocka tri dana je 
trajala bitka i ovdi sn vlovili 15 oficirov i 
2000 srbov.

— Bulgarci veliko bitku su za
dobili. Vu Maövi nafli Seregi blizu Sa- 
baca stojiju. Pri Ripanju i Grocki. prelirali 
su iz dobrih pozicijah neprijatelja. NemSke 
Cete 2uriju se od PoSarevaca proti Pet- 
rovacu.

Bulgarci zavzeli su na Sultan-Tepén i 
od Egri-Palanke na zapad stojeée moóne 
srbske pozicije. Proti Kumanov napredujeju 
i vlovili su 2000 srbov i dvenajsl Stukov.

— Okolo Vranje katastrofa ceka 
srbe. Na Balkanu poéel se je öistiti polo- 
2aj, как se vidi Gröka i Rumania do kraja 
neutralne ostaneju. Gréka nebude dalje do

pustila, da antant prék orsaga spravlja öete 
vu Srbiu. Pri Vranji su jim naSi i bulgarci 
véé pretrgli puta i antantu je vezda samo 
Ю cilj, da nebi se naSi i bulgarski Seregi 
vu Timok dolini skup sklopili, jerbo onda 
nam je na jedenput odprti put od Berlina 
vu Konstantinápoly.

Na célim frontu oStre bilke trajaju i 
pred naSemi Stuki srbi morali su Obreno
vaca sprazniti i proti Lazarevacu pobeöti. 
Céla okolica okolo Belgrada poéiséena je od 
neprijatelja. Po kervavi bitki vruke nam je 
doSel PoZarevac. Kövess i Gallvitz generalov 
Seregi skup su se sklopili i slavno napre
duvaju kre jedne 2el|eznice vu odsnutraS- 
nju Srbiu.

NajvaZneSe je рак vu célim boju, da 
su bulgarci zadobili Vranju. S tém su pre
trgli puta srbom od Saloniki i sad francuzi 
samu nad Üsküb moreju menjSe öete vu 
Srbiu voziti. Poleg toga lehko velika kataat- 
roía postigne one srbske Serege, koji na 
severnim kraju vojujeju. Pri Vranji joS vaZ- 
ni dogodjaji budeju i lehko da za nekoji 
dán i Pirot varas propadne.

— Zmesarija na srbskim soldac- 
kim zapovednictvom. Kid su srbi Vra
nja varasa zgubiii, zgubiü su i saloniki-nis 
Zeljeznicu, poleg toga рак je veliki strah i 
zmesarija nastala mid onemi oficiri, koji 
srbske Serpge vodiju. N̂ znaju sad kaj za- 
Ceti. Svaki dán svelikom molbom prosiju 
ruse za pomoő. Prama englezom jako su 
poöeli srbi mrz ti, jerbo engleze kriviju, da 
orsag prê  katastrofom stoji.

— áabaca smo zadobili. Predi 
как smo novine zakljuéili. doSel je teleg
ramm, da su nnSe öete ulazile vu Sabac, 
kojega smo vu ovim boju véé tretjiput za
dobili. Isti ovaj telegram javi, da Máévá 
ravnicu poéistili su od neprijatelja. Kövess 
general sa jednim nemskim Seregom kre 
Morave od obedvé slrani napreduje vu ods- 
nutraSnju Srbiu.

Bulgarci pák su med Zajeéar i Knja- 
Zevacom vu Timok dolinu vdrli i samo na 
jedno Stukovu hit su dalko od Pirota, gde 
srbi jako dobre i moéne Sáncé, takodjer i 
svakojaéke tvrdovine irmju.

— Sbili su talijane í ruse. Oktobra 
21 ga sluZbena prijava ovak govori : Na 
ruskim bojnom polju od Cartorijeska na za
pad céli dán je Zereéa bitka trajala. Od 
Kulikovica na poldan vise ruskih Sturmih 
su naSi i nemei kervavo nazat zbili. Poleg 
Styra 1300 rusov su vlovili i tri maSin- 
puSke zadobili. Drugo novoga néga.

Na talijanskim bojnom poüu na céli 
zapadni liniji velike bitke trajaju. Vu Tirolu 
viSeput su naSi talijanske Cete nazat preti- 
rali, kője su vu naSe Sáncé Stele vdrli. Na 
Vi'gereuthi bregi tnlijani рэ danu Sestput, 
ponoéi pák triput s velikom moéjom su isii 
na Sturmu. NaSi tak po dano, как i po 
nőéi svigdar su je tak nazat zbili, da je 
vnoZina inrtvoga talijana ostalo na lice mesta.

Na Dolomit bregah viSe danov se mu- 
éiju talijani, ali bez svakoga hasna. Veliki zgu- 
biéek imaju svaki dán, ali joS né su jeden pre- 
denj predrli vu naSe Sáncé.Sad talijani na Car- 
ni brég i kre mórja tak strélaju od serdi- 
tosti, kakvo strélanje joS néje se éulo tam.

— Csaktornjainska Sparkasse vu 
deneSnjim broju obznanjuje, как je moéi tret- 
jiput na bojne stroSke orsazu peneze posuditi 
i tam to prejavili. Opominamu naSe Citatelje 
na ovu obznanu.

Taborsha péama.
Devetsto stirinajst le tó nam se pise,
Da, si vnogi sirmak suzne ovi brise.

Dom aj j e  ostavil de cica i zenu,
Pak je moral iti vu tu Srbsku zemlju.

S Bogom mi ostante de die a i zena,
Ar je  dalko jaka ova Srbska zemlja.

Vnogi hi jos zivel nekoliko leta,
Pák bu ve preminul iz ovoga svéta.

Niti jeden clovek nő se toga nadjal,
Kaj bil v Srbskizemlji njegovgrobek bladen.

Za njega se place zena i decica,
Njega pák pokrila ta hladna zemljica.

Augustus je  mesec dvadesetcetrti,
Kad smo nuter isii vu velki ialosti.

Na samo krizevo smo pucali na nje 
I  na par korakov odtirali smo je.

S Bogom mi ostani svetOmarska fara,
V kojem vnoga zena zguhila j e  para.

Megyimurje malo mesto me rodjeno,
Vec te nebum videl vu svojem zivlenju.

Dr ina voda tec в, poleg straza stoji,
A mi siromaki naveke smo ondi.

Kad nam bude srbska kugla doletela,
Onda bumo znali da bu veik a sila.

Protuletna doha vezda nam dohadja,
A nas siromake veksa zalost bhadja.

V protnletni dobi fticice spővaju,
Nase tűzne oci suzice blévaju.

Vezda nam se rano protuletje dpira,
Ali tuzno sree nase пета mira.

Svaki premisljava za svu domovinu,
Как si j e  ostavil zenu, decu milu.

Domaj je ostavil zenu i decica,
Tam vu гике dobd puska i sablica.

S kem se hade brand od neprijatelja,
Da se nepogubi iz svéta ovoga.

A ко srbska kuglja kojega dohiti,
To j e  Borja volja, drugaé nemre biti.

Vezda nam j e  dosla protuletna dóba,
Ali nam sirmakom jako je  zalostna.

Ki smo v tudjem svéta, как siba na vodi, 
Daj nas dragi Jézus brze oslobodi.

О nesreena Srbja, kaj je napravila,
Da je  vnoge pare sírom rezdruzila.

Bol j e  da bi bila odmah tam prepala,
Nego kaj su domaj drobna deca stala.

Céla Srbja neje vezda toga vrédna,
Kaj ti vnoga zena para nabu mela.

Vezda sem si spisal ovu pésem mala,
Kaj bu v Medjimurju célo ljudstvo znalo.

Vezda si posdam ovu pésem malu,
V mesto me rodjeno svetomarsku fara.

Ovu pésem spisal Anton Péter zvani,
Koj j e  laiysko leto v Srbiju bil pozvanh

Na bojnom polju. An tóm P é ten ,
vojnik.
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GABONA ÁRAK/CIENA ZlTKA
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 —
Rozs ............... H rá ................... 28 —
Á r p a .... JeCmen...........................28 —
Z a b ............. Z o b ...........................28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26*—
Fehér bab uj . . Grah beli........4 0 —
Sárga bab . . . .  Grah Suti........40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 40'—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50*—
Lenmag........L e n ...........................50*—
Tökmag..Koáöice...........................50*—
Bükköny.Grahorka....................... 28*—

I  Must és tavalyi valamint 
I 2 évi kitűnő borok eladók. 
I Bővebbet Murai Viziszent- 
b györgy, ugyanott szép, tar- 
£ tós téli alma, úgyszintén 
b főző-és legszebb cserrege
tt alma, keverve méterm.-ként 
I 45 kor.-ért kaphatók Csák- 
jt tornyára szállítva.

Kiadó lakás!
) A Petöfi-utca 10. sz. ,
I (Stráhia Testvérek- |
I féle) ház I-ső eme- (
I létén -  egy, esetleg |
I két szoba, konyhá- j
I val - azonnal kiadó. (

! Bővebbet: KOSZTY MÁTYÁS órás-,! 
I ékszerész- és látszerész üzletében. |

I— ............................................................— — ■ ■ ■■■■ I

III. Magyar
Hadikölcsön!

Y an szerencsénk a t. közönség b. tudo
mására adni, hogy a harmadik magyar 

hadikölcsönre jegyzéseket október 30-ig  
netto К  97*10 árfolyam mellett elfogadunk. 
Hogy a jegyzéseket azok részére is lehe
tővé tegyük, kik momentán készpénz fe
lett nem rendelkeznek, minden 100*—  К  
névértékű jegyzésre az árfolyam 90 °/.-át 
lombardkölcsönként engedélyezzük és pe
dig, mig a hadikölcsönkötvények 6 ’v/. jö
vedelmezőséget biztosítanak, a kölcsönök 
után 1916. junius hó 30-ig biztosított 4v.v., 
azontúl pedig 1917. év végéig maximum 
5v. kamatláb mellett. Aki tehát К  1000*—  
kölcsönt jegyez, К  100—  lefizetése mel
lett azt már megteheti, s emellett még ma
gának évente szép jövedelmet biztosít. —  
Október 30-ika után az árfolyam 30 fil
lérrel drágább, miért is mindenki saját érde
kében ezen időpontig jelentse be jegyzéseit.

Csáktornyái Takarékpénztár RT.
■____________ -______ ___--------------------------- ------------------------------ --------  II wmm
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