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Halottak napja háborúban.
A test megsemmisülése fölött diadal

maskodik a halhatatlan lélek. A nyugalom 
kertjének kapuján díszeleg a krisztusi igé- 
retszó: »Feltámadunk!« S amikor szivet- 
szakgató búcsút veszünk szemét lehunyt 
kedvesünktől, amikor megszűnik a remény, 
hogy a földön még egyszer viszontláthassuk 
az elköltözöttef, akin annyi meleg szeretet
tel csüngtünk : vigaszt csak a htttöl remél
hetünk, attól a hittől, hogy boldogabb hon
ban fogunk találkozni azzal, akitől annyi 
fájdalommal kényszerültünk válni.

Csendes temető, múlásnak otthona, áhí
tatunk zarándokhelye: mily szép az enyé
szet komor költészete. Csendes, nyugodal
mas, békeséges temelő, mennyire megna
gyobbodtál egy esztendő alatt! Európa min 
den világtáján harczi zaj, közbül meg ha
lotti csend. Messze a hazai rögtől, idegen 
földön, oh mi sok vitéz alussza örök álmái!

Halottak napján emlékezzünk meg ró j 
luk hálás kegyelettel, — róluk, kik szivük! 
meleg vérével pecsételték meg hazájuk iránti 
hűségűket, — róluk, akik egy nagy, egy 
dicső eszmének: a hazaszeretetnek áldoztak 
ifjú, reményteljes életükkel.

Sajog a szívünk, ha megszámláljuk az 
elveszetteket, kiket gyászolnunk kell! Gyá
szolnunk egy álnok had, egy összeesküvő 
banda gonoszsága miatt. De van igazság! 
Halottak napján készül az elvetemedett pe- 
reputy szemíödője. Zűrzavar, gyámoltalanság 
kapott lábra az antánt országaiban és a 
megrökönyödés abban az arányban nő, amint 
napról-napra bizonyosabbá válik az össze

omlás a Balkánon. Az antánt parlamentjei
ben és sajtójában a jövőért való aggodalom 
valóságos orgiákat ül. Kormányok veszedel
mesen inognak, miniszterek gyanúsan meg
betegednek. Csúf, kellemetlen szél fúj és az 
antánt pipógya államférfiai sorra mind meg
hűlnek: egyiknek megfájdul a szeme, amin 
előbb sem látott tisztán, másik a dardanei- 
lai ködtől influenzát kap, harmadiknak any- 
nyira forr a feje, hogy sietve ki kell tenni 
a szűrét friss levegőre, — a földrengések 
hazájában pedig a legpoetikusabb meteoroló
giával sem lehet elérni, hogy a föld ne inog
jon a miniszterek lábai alatt.

Úgy látszik, még a szél is az igazság 
felé lordul: odatér az igazság, ahonnan a 
gazság elindult. A világkavarodás, mely a 
Balkánon kezdődött, ismét visszatér ebbe a 
szétcsapta zugolyba, s az antánt vezetői épp 
úgy buknak el, mint egymásután dőltek 
össze az orosz várak. Miglen magyar oszt
rák, német és bolgár szövetséges seregek 
haláldöfést mérnek a királygyilkosokra, az 
antánt negy kétségbeesésében uj vezérfér
fiakat készül kiállítani a porondra. Meg fog
ják-e keresni, meg fogjék-e találni ezek az 
uj emberek azt az uíat, mely az antánt 
nemzeteit a nagy bajból kivezetheti?

Mert bizony nagy a baj. Halottak nap
ján temetőhöz hasonlít az antánt helyzete

Angliában kipkedés-kapkodás. Mind ko
molyabbá válik az aggodalom amiatt a ve
szedelem miatt, mely Indiát és Egyiptomot; 
fenyegeti.

Frarcziaország kénytelen beszüntetni 
offenziváját, mellyel ^mmi eredményt sem 
ért el.

Szerbia immár alig kerülheti el ka
tasztrófáját.

A négyes szövetség diplomáciája ve
reséget szenvedett a Balkánon.

Oroszország csüggedt vereségei és vesz
teségei miatt.

Olaszország hűtlenségére méltó bünte
tés vár.

És hiába folyik tengernyi vér a Düna 
és az Isonzo mellett, a Champagneban és 
a Morava völgyében. Az antánt vezérpolíti- 
kusai még azzal sem vigasztalódhatnak, hogy 
országaik valami váratlan, elkerülhetetlen 
csapásnak estek áldozatul. Országaiknak 
semmi bántódásuk nem lett volna, ha bé
kében hagyták volna szomszédaikat, akiknek 
legideálisabb kincse a béke volt és az is fog 
maradni, még győzelmük után is.

Halottak napján elhanloljuk az antánt 
izgága okvetlenkedését és örömünnepet 
ülünk, hogy feltámadt az igazeág!

A tüdőbeteg rokkantakért.
A rokkantkérdés egy.к legégetőbb prob

lémája a harctereken tüdőbetegséget szerzett 
és rokkanttá vált katonák elhelyezésének é9 
gyógyításának kérdése. A József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület a magy. kir. Állami 
Rokkanlügyi Hivatal munkájába illeszked
vén, két szanatóriumát, a debreceni Auguszta 
szanatóriumot és a gyulai József szanatóriu
mot már e célra kibővítetle, úgy hogy a 
debreceni szanatóriumban 300, a gyulaiban 
200 tüdőbeteg rokkant katona számára van 
hely. Az egyesült tovább akar menni ez 
áldásos tevékenység terén és többek között

Tábori levelek.
Irta: Kelem en Ferenc.

Első levél. 1915. okt. 18

»Nagy dolog a háború.« Amikor tavaly késő 
ősszel egy szomorúan napsugaras novemberi dé
lután, messze bent Szerbia erdős hegyein az első 
schrapnel felrobbant fejem fölött s 300 apró idom- 
talan golyója éles szisszenéssel végig szelte a 
szürke levegőt, akkor kezdtem először megérteni 
s átérezni ennek, a korábban oly sokszor hallott, 
de többnyire csak szellemesen hangoztatott mon
dásnak rettenetesen komoly igazságát.

Mögöttem, az elsárgúlt leveleiket hallató 
szerbiai vén fák fölött, mint valami ártatlan kis 
ködpára még ott lebegett ennek a gyilkos szer
számnak hamvas-szürke felhőcskéje, amikor én 
képzeletben már messze-messze kalandoztam a 
háború lélektanának tekervényes uljain. Szörnyen 
izgatott a kérdés: igazán olyan nagy dolog é a 
háború ? ! Egyszerű, hideg lemészárlása-e ez az 
emberek nagyobb tömegének, vagy pedig valami 
magasabb történelmi szükséglet, melynek, minden 
borzalmassága mellett is, meleg, érző lelke van. 
A nagy vihar vaslag gallyakat tép szét millió da
rabkákra 9 hatalmas tölgyeket dönt le szakadó 
mélységekbe; a cikkázó villám tör, zúz, rombol s 
még sincs senki közöttünk, aki a nagy Természet 
e hatalmas erőmegnyilvánulásának fenséges olda
lait kétségbe vonná. Félünk tőle, emberi gyenge

ségünk tudatában megremegünk tőlük, de talán 
ép ezért bámulattal is csodáljuk.

így vagyunk-e a háb< rúval is? ! Ez a kérdés 
izgatott már akkor, amikor 2(A) katonámmal együtt 
utolsót intettem annak a lelkes tömegnek, mely 
hazafias dalokat énekelve kisért ki bennünket ne
héz útunkra s ez a kérdés foglalkoztat még most 
is, amikor pedig hosszú nehéz hónapok ezer élet- 
veszedelmén és szenvedésén át egy kissé talán 
mégis megismerkedhetem ennek a rettenetes élet
jelenségnek, ennek a borzalmas háborúnak a lé
lektanával.

De még mindig nem egészen tiszta előttem 
a kép, s még nagyon sok kérdőjel mered rám, ha 
e nagy kérdésre gondolok, de viszont érzem, hogy 
vannak már egészen tiszta oldalai is, melyeket 
hosszú fáradságos megfigyelés árán sikerült meg
ismernem. S azóta lényegesen más nekem a há
ború ! Fáradságai, szenvedései, nélkülözései most 
is megviselnek, folytonos életveszedelme most is 
megremegtet, de erkölcsi tartalma, lélektana azóta 
megnemesít, felemel.

Félre kell tenni minden kicsinyes emberi 
önzést; felül kell emelkedni az egyéni érdekek 
keskeny világán s eszményi rajongással kell bele
kapcsolódni az általános nagy eszmék szellemi 
magasságába, hogy ennek a rettenetes történelmi 
viharnak, menydörgésnek fenségesen szép eszményi 
tartalmát is megismerjük, megszeressük.

Hónapok óta él már lelkemben a vágy, hogy 
mindazokkal, akiket életkörülményeik, sajnos, meg

fosztottak attól a lehetőségtől, hogy a világtörté
nelem e borzalmas drámai cselekményének köz
vetlen fizikai szereplői legyenek — megismertes
sem ezeket a megfigyeléseket s hogy a háború 
erkölcsi tartalmának megvilágításával elviselhe
tőbbé tegyem az esetleg rájuk is nehezedő terheket.

Tábori leveleim egyik részében ezzel a kér
déssel szeretnék foglalkozni.

A háború bizonyára a világ legizgalmasabb 
drámája. Schakespeare, Ibsen, Goethe genialis köl
tői alkotásai nevetséges kísérletek vele szemben. 
Szereplőinek száma tizmilliókra rúg, cselekvéstere 
az egész világ, dekorációja a nagy Természet a 
maga pazar kincseivel. Minden jelenete, minden 
felvonása egy egész világ szívét dobogtatja meg, 
százezrek lelkét remegteti meg.* Zenéje, nyelve 
utóiérhetellen. Cselekménye a világtörténelem al
kotása. Epizódjai mindig érdekesek, mindig izgal
masak. Ebből a nagy világdrámából kiszedett apró 
szemelvények lesznek tábori leveleim má îk ré
szének tárgyai.

E hatalmas dráma egyik legérdekesebb sze
replője kétségkívül a baka. Az őrettenetes bátor
sága, bámulatos kitartása, szívóssága, halálineg- 
vetése és acélidegei az elért eredményeknek egyik 
fontos tényezője. Az 6 aranyos humora, jó ke
délye, gyermeteg kacérkodása a sorssal egyik elen
gedhetetlen feltétele a háborús nélkülözések elvi- 
selhetőségének. A baka ma már egy fogalom, me.
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most kezdte meg akcióját egy felvidéki rok
kant szanatórium létesítésére. Az ilyen cél
tudatos és nemes munka megérdemli, hogy 
a társadalom minél hathatósabban támo
gassa. A József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület az idei halottaknapján egy nagy
szabású gyűjtési mozgalom kapcsán, melyre 
a belügyminiszter 97323/1915 VI. A. számú 
rendeleiében adott engedélyt, az ország tár 
sadalmának segítését igénybe fogja venni. 
A múltakban az egyesület »Csak egy virág
szálat!« jelszó alatt egyetlen egy szál virág
nak értékét kérte abból a koszorúból, ame
lyet kegyeletes kezek halottaknapján a sí
rokra szoktak helyezni. E virágszálak pa
rányi értékét most a tüdőbeteg rokkant ka
tonák részére kéri az egyesület s nincs két
ség aziránt, hogy a hősök iránt hálás tár
sadalom meg fogja hallgatni a kérelmet. 
Országszerte a közigazgatási hatóságok és 
az egyesület fiókjai fogják végezni a gyűj
tés munkáját. Budapesten október 31 én és 
november 1 én a temetők kapuinál és az 
utcákon urnákkal és gvűjtőpersetyekkel fog
ják végezni a gyűjtést Budapest jószívű höl
gyei. E kél napon meg kell mozdulnia a 
társadalom szívének és meg kell hallgatnia 
mindenkinek az intő felhívást: »Mentsük 
meg a tüdőbeteg rokkantakat!«

K Ü L Ö N F É L É K .
Mindezcntek estéién • • •

A sárgult levelet a szél meglengeti,
Szegény honvédeink szeme könnyel teli, 
Szemük könnyel tele, a szívük bánattal.
Baj társuk fekszik ott elnémult ajkakkal.

Szép világos est van Mindenszentek napján 
Sürög a sok honvéd koszorú a karján,
Az élőnek illő, épen úgy mint otthon,
Hogy megemlékezzék a hősi halottról.

Sírját kidiszítjük, imádkozunk érte . . . 
Kérjük a jó Istent, engedje az égbe 
Mert ki a halállal mindig szembe nézett 
Annak ott a helye ő szent seregében.

Imánk végeztével elbúcsúzunk tőle,
Ott hagyjuk lakásban békésen pihenve 
Kissé megkönnyülve elindulunk aztán 
Szokatlan csendeség ül mindnyájunk ajkán.

A néma csend oka, tudom jól, micsoda 
Gondolatunk mintha összebeszélt volna

lyet e hí sszú háború ezer ragyogó epizódja, a 
dicsőség, a szellemeség, a jó kedély arany glóriá
val fon körül. Ennek a fogalomnak élelhű termé
szetrajza lesz tábori leveleim harmadik részének 
a tárgya.

A tábori élet az újságolvasó közönség előtt 
még mindig valóságos misztikum. Az emberek 
mohón falják az erre vonatkozó leírásokat, de 
legtöbbjének mégis teljesen ferde képe van róla. 
Semmi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a 
néha túlságosan naiv kérdések, melyekkel egyesek 
a frontról visszaérkezetteket ostromolják. A harc, 
az ütközet, vagy ennek egyes részei: a roham, a 
szuronyharc fogalmai egészen téves megvilágítás
ban élnek közöltük. A közönség a háborúban, a 
tábori életben legtöbbször csak borzalmas véreng
zést, a halál folytonos aratását, a sebesültek ve 
lökig ható jajgatását ismeri s arra nem is gondol, 
hogy a rettenetes pillanatok között vannak felejt
hetetlenül kedves, kedélyes percek, mulatságos je
lenetek, emelkedett, ünnepélyes alkalmak.

Vannak órák, melyeknek gyönyörűségéért 
nem győzünk eléggé hálálkodni s vannak napok, 
hogy boldognak érezzük magunkat, hogy kint le
hetünk a fronton. A golyók nem fütyülnek mindig, 
a schrapnelek nem mindig robbannak, a gránát 
nem mindig tör-zúz s igy a katona lelke sem 
retteg mindig, félelme egészen elül néha s bizony 
a lelke nagyon sokszor egészen megtisztúl a há
ború borzalmaitól. Ilyenkor odakint a harctéri

Észrevétlenül a lengedező szélnek 
Haza felé fotó szárnyaira lépett.

Szép csendesen benyit a szülői házba 
Azonban ott szintén bánatra talála 
Sirdogálnak csendben a megholt hívekért 
Aztán pedig értünk a távollevőkért.

Gondolatom közben szinte haza látok,
Látom temetőben térdelni anyámat 
Imádkozik buzgón, mint annak előtte,
Az imát, úgy hiszem, mostan rajtam kezdte.

Nem is fáj itten más, csak az anya könye,
Amit értünk hullat nappal és éjente 
Rajong értünk tudom minden rokon s barát,
He felül nem múlja senki a jó anyát.

Áldjon is meg az ég minden szülő anyát,
Ki fiáért sóhajt s kéri az Ég urát:
Védje meg az eilen öldöklő tűzében,
Hagyja hazatérni az üdvös békében.

Szabó József,

—- Frigyes főherceg a nagykanizsai 
honvédekhez. A nagykanizsai 20. honvéd- 
gyalogezredhez, amely többszörösen kííün- 
tetle magát vitézségével, Frigyes főherceg a 
következő táviratot intézte:

A in. kir. 20. houvédgyalogezred II 
zászlóaljának a Karrnin-palak mellett Bo- 
gislowkánál vívott heves harcokban tanúsí
tott kiválóan víléz és többször a túlerővel 
szemben is eredményes magatartásáért kü
lönös elismerésemet és köszönetemet feje
zem ki. Frigyes főherceg s. k. hadseregfő 
parancsnok.

—  Katonai kitüntetés. Hábel Kálmán 
rahói m. kir. állatorvos, kit rokoni kötelé
kek (űznek Csáktornyához, hol pár évvel 
ezelőtt, mint állatorvos-gyakornok működött, 
tudvalevőleg a mozgósítás óta a harctéren 
teljesít szolgálatot, őrömmel regisztráljuk a 
róla érkezett legújabb hirt, mely szerint 
Hábel Kálmán a 4. vonalosztálynál az el
lenséggel szemben tanúsított kitűnő szolgá 
lata elismeréséül: a koronás arany érdem
keresztet a vitézségi érem szalagján kapta.

—  Gyászhir. Horvalek Mausfred krapi- 
nai zárdafőnök, aki 2 esztendeig Csáktor
nyán működött mint vikárius, f. hó 2 1-én, 
56 éves korában agyszélhüdés folytán hir
telen elhunyt. 23 án temették el Krapinán. 
A helybeli Ferenciek templomában 28-án

kellő közepén, burgonya- és kukoricaföldek mé
lyébe ásoll fedezékek alól felcsendülnek a legszo 
morúbb békeidőbeli szerelmes nóták, felharsannak 
a legzajosabb katonadalok. Éle, tréfa egymást kö
vetik s az ember úgy érzi, hogy nem is háború
ban, hanem talán abban a soha el nem érhető 
másik világban van, melyet valamikor a régi jó 
időkben még úgy hívtak, hogy Béke. Ennek a tá
bori éleinek hfi leírása leszen Tábori Leveleim 
negyedik része.

Messze-messze Galicia vérrel áztatott földjén 
egy rongyos ruthén falú határában lankás domb
oldalakon keskeny fekete sáv húzódik végig. Ez a 
sáv mostan a mi hazánk. A lenyugvó nap bána
tos sugarat néha-néha be-betévednek oda, hol 
szakálas marcona barlanglakók élik nomád életü
ket. Ez a fekete sáv a Schwarmlinia, a barlang
lakók benne az én jó katonáim. Egy pár lépéssel 
hátrább áll a »Villa Margit.« Mélyen a földbe 
ásva, nyirkos, piszkos levegőjével: ez az én laká
som. Padlója, ágya, ablaka nincs s zizegő szalmán 
fekszik benne a gazda. Pislogó mécses mellett e 
föld mélyébe vájt odúban fognak megíródni a 
»Tábori levelek.« Schrapnel, gránát bőven hull 
ide, a halálthozó ágyúk bömböléséne’ se vég — 
se hossza. Ne vegye hát senki rossz néven, ha e 
pokoli zajban a Tábori levelek nem mindig pon
tosan s néha-néha talán kissé rendirertelenül is 
fognak megjelenni.

tartották meg lelkiüdveért a gyászistentisz
teletet. Nyugodjék békében!

— Kitüntetés. Őfelsége a király Treiber 
Kálmán m. kir. honvédszázadosnak az el
lenség előtt tanúsított vitézségéért a hadi- 
díezítményes 3. osztályú katonai érdemke
resztet adományozta. Treiber Kálmán száza
dos egyúttal a veszprémi 31. honvédgyalog
ezred parancsnoka is lett, ami nemcsak ki
váló katonai képességeinek elismerését, ha
nem további előléptetésének kiindulását je
lenti.

—  Halálozás. Özv. Filip eh Jánosné 
szül. bessenczi Bessenczy Mária nyug. tábla- 
biró özvegye folyó évi október hó 25-én 
reggel 6 órakor Légrádon, életének 69 ik 
évében hosszas szenvedés és a halotti szent
ségek felvétele után elhunyt. A boldogult 
hült teteme f. évi október 26 án délután 4 
órakor helyeztetett a légrádi római katholi- 
kus sirkertben örök nyug lomra. Elhunytál 
Ida leánya, félj. Kováts Emilné, Filipich 
Lajos esp. plébános, sógora és nagyszámú 
rokonság gyászolja. Legyen áldott emléke!

—  A halott katonák sírjai. Halottak 
napjának előestéjén szeretetünk s gyengéd 
kegyeletünk külsőségeivel halmozzuk el az 
elhúnyt hozzánktartozók s jó barátok nyugvó 
helyeit a temetőben. A virágkoszorúkból, 
csokrokról majd hogy roskadoznak a sírok, 
melyekre gyertyákat is tüzünk tiszteletünk 
jeléül, az örök élet emlékezetére. Az idén 
is igy lesz. S ezultal pombásabban hódol
hatunk ennek az örökszép szokásnak, mint 
bármikor, mert virág elég van. Több van 
belőle az idén, mint amennyi máskor lenni 
szokott ilyenkor. Ez eggyel több ok arra, 
hogyha kimegyünk a temetőbe, hős kato
náink sírjairól se feledkezzünk meg Tavaly 
is feldíszítettük azokat, az idén is juttassunk 
nekik a hatoltak előestéjének ékességeiből. 
Ha kimegyünk a temetőbe, vigyünk ki egy- 
egy virágszállal többet, egy egy gyerlyácská- 
val is többet s helyezzük el azokat a kato
nák sírjaira. Mert nemcsak a legmeghatóbb 
megemlékezés illeti meg őket hősi halálu
kért szívünkben, hanem külsőségben is ki
fejezésre kell hogy jusson az. S akkor hal
hatatlan Hőseinknek is leez részük a meg
emlékezésből, mely e napon a legszegényebb
nek is osztályrészül jut.

—  Adományok. A Csáktornyái kalh. 
templom Szent Antal perselyéből a vörös- 
kereszt egylet Csáktornyái fiókjának s a 
csáktornvai járási jóléti bizottság pénztára 
javára 25 — 25 К adomány érkezeit be; a 
vasúti állomáson berendezett üdítő állomás 
javára 10 К adományoztalotl; továbbá a 
vöröskereszt egylet Csáktornyái fiókja javára 
a vasúti üdítő állomáson elhelyezett persely
ben 59 25 К gyűlt össze s Szalmay Józsefné 
úrnő koszorúmegváltás címén 10 KI és 
Zipszer Mór bánya vári lakos 9 К-t adomá
nyozott — mely összes adományokért az 
illetékes elnökségek köszönetüket fejezik ki.

—  Postalopás. Drávavásárhelyen f. hó 
24 én szenzációs postalopás történt. A tet
tes két, 12 éves drávavásárheiyi fiú volt, 
akik a postapénztár kulcsának helyét kiles- 
vén, 24-én este, mikor a postamesternő, 
özv. Szlovencsák Gézáné, lakását elhagyta, 
a kasszát kinyitották s a benne lévő 2600 
К pénzösszeget elemelték. A postamesternő 
visszatérvén, azonnal észrevette a lopáet, 
mert a pénzkosarat, melyben a pénz volt, 
a díványon találta, ezt elfelejtették a pénz
tárba visszatenni. Természetes, hogy a nyo
mozás azonnal megindult, a nagykanizsai
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törvényszéktől a vizsgálóbíró is azonnal ki
szállott, aki a vizsgálatot nyomban elren
delte. A csendőr járőrség dicséretreméltó 
munkát végzett a nyomozás alkalmával. 
Rendkívüli leleményességgel és ügyességgel 
bogoztor a rejtélyes ügyet, míg a lopás tét 
tesét a két fiúban ki nem derítette. A pénzt, 
mely egynéhány korona hiányán megkerült, 
egy istálóban, piros kendőbe kötve találták 
meg. A további eljárás folyamatban van.

— Ujrasorozás. A 18—42 éves В al
osztályt! népfölkelők ujrasorozása a csák 
tornyai járásban november 10—13 napjain 
történik. Miután ezek a pótszemlék két kor
osztály csoportban tartatnak meg, a fenti 
napokon csupán az J 892—1894 és 1878—90 
évbeli egyének kerülnek bemutatásra. És 
pedig november 10-én Bel ca, Drávacsány, 
Bottornya, Drávavásárhely; 11 én Csáktornya, 
Drávanagyfalu, Ĉ áklornyavidéke; 12-én Mu
rasiklós, Felsőmihályfalva, Muraszentmárton,' 
Viziszentgyörgy és 13-án Muraszerdahely és 
Stridóvár. Az 1891, 1895, 1896 és 1873-77- 
beli egyének december 6 tói — 31-ig ter
jedő időben fognak soroztatni, miről annak 
idején külön hirdetmény fog közzététetni. — 
A perlaki járásban nov. 15 én Alsódomboru, 
Damása, Dékánfalva; 16-án Drávadiós, Kotor. 
Hodosány, Tüskeszentgyörgy; 17 én Kiesza- 
badka, Perlak; 18 án Muracsány, L:getvár; 
19 én Murakirály, Muravid és Muraszent- 
márlon lesz soron.

—  Kirándulás. A Csáktornyái m. kir. 
áll. el. népiskolai tanítóképző intézet harmad 
és negyedéves növendékei e hó 23-án a 
farkashegyi állami szőlőtelepre rándultak ki 
Csabai Kálmán gazdasági tanár vezetése 
alatt. A növendékek ezúttal a szüretet ta
nulmányozták, majd kiegészítették a szőlő
termelésből az intézetben nyert elméleti is
mereteiket a szőlőtelep buzgó vezetőjének, 
Paler Györgynek, szakavatott gyakorlati elő
adása alapján. A kirándulók a délután fo
lyamán visszatértek.

— Állandó mozi. A Rákóczi utcai ál 
landó mozgó színházban ma vasárnap és 
holnap hétfőn 2—2 előadás tartatik. A va
sárnapi előadások műsora: Sarca völgye 
(term, felvétel), Az erdész (dráma 3 felv.). 
Erénycsőszök (bohózat 3 felv.) — A hétfői 
műsor: Szent Gotthard (term, felv), A lavina 
(szenzációs bűnügyi dráma), Aeroplánházas- 
ság (3 felv.), Hadi híradó (szenzációs).

— Ágyuk harangokból. A honvédelmi 
m niszterium rendeletéből s a zágrábi érsek 
felhívására a Muraköz lelkészkedő papsága 
összeírta a templomok harangjait s kimuta
tást állított össze egyrészt a nélkülözhetet
len s másrészt a nélkülözhető és hadi cé
lokra lelajánlhaló harangokról. A kimutatás 
szerint a harai gok legnagyobb része átad 
ható a hadvezetö-égnek s igy, ha a háború 
folytatásához minden eshetőséget tekintetbe 
véve a hadvezetőség szükségesnek látja a 
harangok átadását ágyuk öntésére, Muraköz 
is igen jelentős ércanyagot áldoz a Haza 
oltárára S a tornyok imádságos nyelvei le
het hogy rövid idő múlva az igazságos há 
ború dörgő, büntető szavát fogják nemzeti 
létünk esküdt ellenségei felé zengeni.

— A vármegye hadikölcsöne. Zűavár- 
m̂ gye lörvénvh ló-ági bizottsága f hó 19 én 
tartott rendkívüli gyűlésén a 3 ik badikÖl- 
ĉ önre ötszázezer krronát jegyzett.

—  Arcképes igazolványok érvényes! 
tése. FJ!áru jegy váltására jogosító arcképes 
igizolványok érvényének meghosszabbítását

és újak kiállítását a szombathelyi üzlelve- 
zetőség a zalamegyei igényjogosultak részére 
december hó folyamán eszközli. Az arcképes 
igazolványok tehát meghosszabbítás végett 
november végén küldendők be.

— Bevonulás. Az 1873—1875. évben 
született, s a kirendelt, de időközben elbo
csátott összes 1873—1897. évi születésű 
egyének, ha a megtartott utóbemutató szem
lén népfölkelési fegyveres szolgálatra alkal
masnak találtatlak; továbbáazon 1872—1874 
évi és fiatalabb születésű A., alosztályú (ka
tonailag kiképzett) népfölkelésre kötelezettek, 
kik népfölkelési fegyveres szolgálatra egyiz- 
ben már behívattak, de szabadságoltattak — 
1915. november 3-ikára а к egészítő kér. 
parancsnokság székhelyére, illetőleg a leg
közelebb eső honvéd pótzászlóaljhoz tény
leges szolgálatra bevonulni tartoznak. Végül 
mindazok az egyének, kik önkéntes belépés 
folytán már besorozottak, tekintet nélkül 
arra, hogy mely születésű évfolyamba tar
toznak, tényleges szolgálatra ugyancsak fenti 
időben kötelesek bevonulni. Az 1873 — 1875. 
évi besorozott és fel nem mentett A alosz 
tályu gépészeknek és fűtőknek a közs. elöl
járóságnál előterjesztett kérelmökre a kiég 
parancsnokság által nov. 30 ig elhalasztatik.

—  Hadbavonult tanítók. Muraköz isko
láiból a következő tanítók vannak a harc 
léren, vagy teljesítenek katonai szolgálatot: 
Hadfi Jenő (Királyiak), Reichard Lajos (Ho
dosány), Horváth János (Muracsány), Mendel 
Zsigmond (Drávaszentmihály), Po!Iák István 
(Perlak), Szécsi L̂ jos (Damása). Percei Ы- 
ván (Drávaegyház), Tólh Péter, Tábori Béla, 
Plander János (Stridóvár), Karner Ágoelon 
(Drávadiós), Zubceek Gyula (Drávaotlár), 
Hajnal János (Drávaszilas), Bagyary János, 
Gyarmati József (Alsódomboru), Major Ká
roly (Hodosány), Varga Pál (Muravid), Fa- 
ludi Géza (Felsőpusztafa), Szlafkovszky Gusz
táv (Szelencehegy), Fiiszár Miklós (Mura
szentmárton), Szabó István (Tüskeszent- 
györgy), Láng Tivadar (Murakirály), Bózsa 
Antal (Alsómihályfalva), Méhes Aladár (Pál- 
fiszeg), Honfi Lőrinc (Csáktornya) Továbbá 
Boleratzky Gyula és Laitm Dániel Csáktor
nyái polgári iskolai s Bückling Antal Csák
tornyái tanítóképző intézeti tanár és Grau 
Géza Csáktornyái gyakorló iskolai tanító. — 
Hősi halált haltak : Suvosa Pál (Jánosfalu), 
Matuka István (Ligetfalva).

—  A háború. A világháború középpont
ját ez időszerint a szerb háború képezi. A 
bolgár támadás, mely majdnem egyidejűleg 
történt a középponti hatalmak off nzivájá- 
val, dűlőre futtatta a háborúnak ezt a ke- 
levényét. Úgy északról, mint keletről és 
délről győzedelmesen folynek a harcok, me
lyek a szerbek teljes vereségét eredménye
zik. A német, magyar, osztrák és bolgár 
csapatok, a Brza-Palánkánál történt egyesü
lés után, karöltve folytalják diadalmas elő
nyomulásokat a Balkánon. A szövetségesek 
a MaCvát teljesen birtokukba vették s Arán- 
gielovác és Valjevó bevétele után immár 
KragujevácQt veszélyeztetik A Dunának 
GradiSte és Orsóvá közötti részét is az el
lenségtől megtisztították. Ezen a vonalon a 
legfényesebb haditelt az orsovai átkelés volt, 
melyből kifolyólag Tekiját is elfoglalták. Ez
zel a ténnyel lehetővé vált a szövetségesek 
nek és a bolgároknak az egyesülése, ami 
Brza Palánkénál meg is történt. A bolgárok 
sikereit Kumanovo, Üszküb. Slip és Negotin 
bevétele is igazolja, most Pirotot ostromol

ják, mely után majd NA következik. Hogy 
a szerbek zavara teljesebb legyen, a magyar
osztrák hadsereg a Drinánál is megkezdte 
a támadást. Viflegradtól keletre alaposan 
megvertük a szerbeket s visszavonulásra 
kényszeritettük őket. A szerb sereg minden 
irányban menekül. Már a montenegroiakkal 
is tárgyalnak, hogy a szerb seregnek mon
tenegrói területre való menekülését előké
szítsék. Az antánt pedig teljesen tehetetle
nül áll Salonikinát s dühében bombázza 
Dedeagacs bolgár kikötői. — Az olaszokat 
pedig ezalatt egyik kudarc a másik után 
éri. Őrületes támadásaik egymásután ellany
hulnak, mert veszteségeik óriásiak. Az Isonzó 
mentén harcoló egyik gyalogezredünk harc- 
vonala előtt 3000 olasz hulla fekszik; a 
Monte Sabatino előtt az ellenség a legutóbbi 
napokban 2500 embert veszített halottakban. 
Külföldi lapok állítása szerint az olaszok 
ebben az offenzivában 200 ezer harcost 
veszíleltek anélkül, hogy csak egy tapodnyi 
sikert felmutathatnának. Egyik jelentés sze
rint a nagy offenziva végleg meghiúsult, 
mert az olaszok veszteségei oly nagyok, 
hogy nem bírják a harctér valamennyi 
frontján az utánpótlást ellátni. Olaszország 
közvéleménye dermedő aggodalommal látja 
az olaez hadsereg tragédiáját. — Északon 
is sikeresek harcaink. Már Riga elestéről 
beszélnek s az oroszok Slyr menti offen- 
zivája is az ő vérükbe fűlt. Katonáink hő
siesen harcolnak. Legújabban Cartorijszktól 
nyugatra az oroszok visszaszorítása az el
lenség leghevesebb ellenállása dacára lovább 
halad. — A törökök a Kaukázusban is el
értek sikereket. — A nyugati harctéren a 
harcok szünetelnek, miután az angol-francia 
támadások óriási veszteségeik mellett telje
sen eredménytelenül összeomlottak. A' né
metek azonban Londont nagy sikerrel bom
bázzák — a levegőből s az angol Maretti 
csapatszállítót is megtorpedózták, mely al
kalommal ezer angol katona pusztult el.

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

—  Zalavármegye gabonaszükséglete. A
belügyminiszter a földrnivelésügyi minisz
terrel egyetértve Zalavármegye közönsége 
részére 62 ezer métermázsa gabona beszer
zését engedélyezte. Az erre vonatkozó ren
delet a napokban érkezett le a vármegye 
alispánjához, aki erről viszont az összes 
szolgabirói h valalokat értesítette s egyben 
felhívja őket, hogy a hatóságuk területén 
lévő uradalmoknál, földbirtokosoknál s gaz
dáknál járjanak közbe, hogy a törvényha
tósági szükséglet fedezésére maxmális áron 
föltétlenül engedj к át termésüket. Ennek a 
gabonamennyiségnek megölésével 5 zala- 
vármegyei malomválUlat bízatott meg. Ezek 
között a Csáktornya! Gőzmalom és Villanv- 
telep R T. 5873 métermázsára kapott meg
bízást.

Szerkesztői üzenet.
Lukács Lajos urnák Budapest. A b a rett

ről irt tárcája, mint я többi, bevált. Közölni fogjuk rövid 
időn belül. Annál értékesebb ez az irodalmi terméke, mert 
sebesülése folytán balkezével irta. Sajnáljuk a bales tét, me
lyet olasz golyó okozott, de találjon vigasztalást és gvógyirt 
abban a tudatban, hogy a Hazáért vívott küzdelemben kapta 
a sebet s hogy szívből kíván uk mindnyájan a mielőbb vató 
gyógyulást.
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most kezdte meg akcióját egy felvidéki rok
kant szanatórium létesítésére. Az ilyen cél
tudatos és nemes munka megérdemli, hogy 
a társadalom minél hathatósabban támo
gassa. A József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület az idei halottaknapján egy nagy
szabású gyűjtési mozgalom kapcsán, melyre 
a belügyminiszter 97323/1915 VI. A. számú 
rendeletében adott engedélyt, az ország tár 
sadalmának segítését igénybe togja venni. 
A múltakban az egyesület »Csak egy virág
szálat!« jelszó alatt egyetlen egy szál virág
nak értékét kérte abból a koszorúból, ame
lyet kegyeletes kezek halottaknapján a sí
rokra szoktak helyezni. E virágszálak pa
rányi értékét most a tüdőbeteg rokkant ka
tonák részére kéri az egyesület s nincs két 
ség aziránt, hogy a hősök iránt hálás tár
sadalom meg fogja hallgatni a kérelmet. 
Országszerte a közigazgatási hatóságok és 
az egyesület fiókjai fogják végezni a gyűj
tés munkáját. Budapesten október 31 én és 
november 1 én a temetők kapuinál és az 
utcákon urnákkal és gvűjtőperselyekkel fog
ják végezni a gyűjtést Budapest jóezívü höl
gyei. E kél napon meg kell mozdulnia a 
társadalom szívének és meg kell hallgatnia 
mindenkinek az inlő felhívást: »Mentsük 
meg a tüdőbeteg rokkantakat!«

K Ü L Ö N F É L É K .
Mindszentek estéién  • • •

A sárgult levelet a szél meglengeti,
Szegény honvédőink szeme könnyel teli, 
Szemük könnyel tele, a szívük bánattal.
Baj társuk fekszik ott elnémult ajkakkal.

Szép világos est van Mindenszentek napján 
Sürög a sok honvéd koszorú a karján,
Az élőnek illő, épen úgy mint otthon,
Hogy megemlékezzék a hősi halottról.

Sirját kidiszltjuk, imádkozunk érte . . . 
Kérjük a jó Istent, engedje az égbe 
Mert ki a halállal mindig szembe nézett 
Annak ott a helye ő szent seregében.

Imánk végeztével elbúcsúzunk tőle,
Ott hagyjuk lakásban békésen pihenve 
Kissé megkönnyülve elindulunk aztán 
Szokatlan csendeség ül mindnyájunk ajkán.

A néma csend oka, tudom jól, micsoda 
Gondolatunk mintha összebeszélt volna

Észrevétlenül a lengedező szélnek 
Haza felé futó szárnyaira lépett.

Szép csendesen benyit a szülői házba 
Azonban ott szintén bánatra talála 
Sirdogálnak csendben a megholt hívekért 
Aztán pedig értünk a távollevőkért.

Gondolatom közben szinte haza látok,
Látom temetőben térdelni anyámat 
Imádkozik buzgón, mint annak előtte,
Az imát, úgy hiszem, mostan rajtam kezdte.

Nem is fáj itten más, csak az anya könye,
Amit értünk hullat nappal és éjente 
Rajong értünk tudom minden rokon s barát,
He felül nem múlja senki a jó anyát.

Áldjon is meg az ég minden szülő anyát,
Ki fiáért sóhajt s kéri az Ég urát:
Védje meg az eilen öldöklő tűzében,
Hagyja hazatérni az üdvös békében.

Szabó J ó z set,

—  Frigyes főherceg a nagykanizsai 
honvédekhez. A nagykanizsai 20. honvéd- 
gyalogezredhez, amely többszörösen kíiün- 
lette magát vitézségével, Frigyes főherceg a 
következő táviratot intézte:

A m. kir. 20. houvédgyalogezred II 
zászlóaljának a Karmin-patak mellett Bo- 
gislowkánál vívott heves harcokban tanúsí
tott kiválóan vitéz és többször a túlerővel 
szemben Í9 eredményes magatartásáért kü
lönös elismerésemet és köszönelemet feje
zem ki. Frigyes főherceg s. k. hadseregfő 
parancsnok.

—  Katonai kitüntetés. Hábel Kálmán 
rahói m. kir. állatorvos, kit rokoni kötelé
kek (űznek Csáktornyához, hol pár évvel 
ezelőtt, mint állatorvos-gyakornok működött, 
tudvalevőleg a mozgósítás óta a harctéren I 
teljesit szolgálatot. Örömmel regisztráljuk a 
róla érkezett legújabb hirt, mely szerint 
Hábel Kálmán a 4 vonalosztálynál az el
lenséggel szemben tanúsított kitűnő szolgá 
tata elismeréséül: a koronás arany érdem- 
keresztet a vítézségi érem szalagján kapta.

—  Gyászhir. Horvatek Mnisfred krapi- 
I nai zárdafőnök, aki 2 esztendeig Csáktor- 
I nyán működött mint vikárius, f. hó 2 1-én, 
56 éves korában agyszélhüdés folytán hir
telen elhunyt. 23 án temették el Krapinán. 
A helybeli Ferenciek templomában 28 án

lyet e h( S8zú háború ezer ragyogó epizódja, a 
dicsőség, a szellemeség, a jó kedély arany glóriá
val fon körül. Ennek a fogalomnak élethü termé
szetrajza lesz tábori leveleim harmadik részének 
a tárgya.

A tábori élet az újságolvasó közönség előtt 
még mindig valóságos misztikum. Az emberek 
mohón falják zz erre vonatkozó leírásokat, de 
legtöbbjének mégis teljesen ferde képe van róla. 
Semmi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a 
néha túlságosan naiv kérdések, melyekkel egyesek 
a frontról visszaérkezetteket ostromolják. A harc, 
az ütközet, vagy ennek egyes részei: a roham, a 
szuronyharc fogalmai egészen téves megvilágítás
ban élnek közöltük. A közönség a háborúban, a 
tábori életben legtöbbször csak borzalmas véreng
zést, a halál folytonos aratását, a sebesültek ve 
lökig ható jajgatását ismeri s arra nem is gondol, 
hogy a rettenetes pillanatok között vannak felejt
hetetlenül kedves, kedélyes percek, mulatságos je
lenetek, emelkedett, ünnepélyes alkalmak.

Vannak órák, melyeknek gyönyörűségéért 
nem győzünk eléggé hálálkodni s vannak napok, 
hogy boldognak érezzük magunkat, hogy kint le
hetünk a fronton. A golyók nem fütyülnek mindig,' 
a schrapnelek nem mindig robbannak, a gránát 
nem mindig tör-zúz s igy a katona lelke m 
retteg mindig, félelme egészen elül néha s bizony 
a lelke nagyon sokszor egészen megtisztúl a há
ború borzalmaitól. Ilyenkor odakint a harctéri

kellő közepén, burgonya- és kukoricaföldek mé
lyébe ásott fedezékek alól felcsendülnek a legszo 
morúbb békeidőbeli szerelmes nóták, felharsannak 
a legzajosabb katonadalok. Éle, tréfa egymást kö
vetik s az ember úgy érzi, hogy nem is háború
ban, hanem talán abban a soha el nem érhető 
másik világban van, melyet valamikor a régi jó 
időkben még úgy hívtak, hogy Béke. Ennek a tá
bori életnek hű leírása leszen Tábori Leveleim 
negyedik része.

Messze-messze Galicia vérrel áztatott földjén 
egy rongyos ruthén falú határában lankás domb
oldalakon keskeny fekete sáv húzódik végig. Ez a 
sáv mostan a mi hazánk. A lenyugvó nap bána
tos sugarai néha-néha be-betévednek oda, hol 
szakálas marcona barlanglakók élik nomád életü
ket. Ez a fekete sáv a Schwarmlinia, a barlang
lakók benne az én jó katonáim. Egy pár lépéssel 
hátrább áll a »Villa Margit.« Mélyen a tőidbe 
ásva, nyirkos, piszkos levegőjével: ez az én laká
som. Padlója, ágya, ablaka nincs s zizegő szalmán 
fekszik benne a gazda. Pislogó mécses mellett e 
föld mélyébe vájt odúban fognak megíródni a 
»Tábori levelek.« Schrapnel, gránát bőven hull 
ide, a halálthozó ágyúk bömböléséne’ se vég — 
se hossza. Ne veg>e hát senki rossz néven, ha e 
pokoli zajban a Tábori levelek nem mindig pon
tosan s néha-néha talán kissé rendizertelenlil is 
fognak megjelenni

tartották meg lelkiüdveért a gyászistentis*. 
teletet. Nyugodjék békében!

— Kitüntetés. Őfelsége a király Treiber 
Kálmán m. kir. honvédszázadosnak az el
lenség előtt tanúsított vitézségéért a hadi- 
díszítménye9 3. osztályú katonai érdemke
resztet adományozta. Treiber Kálmán száza
dos egyúttal a veszprémi 31. honvédgyalog
ezred parancsnoka is lelt, ami nemcsak ki
váló katonai képességeinek elismerését, ha
nem további előléptetésének kiindulását je
lenti.

—  Halálozás. Özv. Fdipch Jánosné 
szül. bessenczi Bessenczy Mária nyug. tábla- 
biró özvegye folyó évi október hó 25-én 
reggel 6 órakor Légrádou, életének 69 ik 
évében hosszas szenvedés és a halotti szent
ségek felvétele után elhunyt. A boldogult 
hült teteme f. évi október 26 án délután 4 
órakor helyeztetett a légrádi római katholi- 
kus sirkertben örök nyug lomra. Elhunytál 
Ida leánya, félj. Kováts Emilné, Filipich 
Lajos esp. plébános, sógora és nagyszámú 
rokonság gyászolja. L°gyen áldott emléke!

—  A halott katonák sírjai. Halottak 
napjának előestéjén szeretetünk s gyengéd 
kegyeletünk külsőségeivel halmozzuk el az 
elbúnyt hozzánktartozók s jó barátok nyugvó 
helyeit a temetőben. A virágkoszorúkból, 
csokrokról majd hogy roskadoznak a sírok, 
melyekre gyertyákat is tüzünk tiszteletünk 
jeléül, az örök élet emlékezetére. Az idén 
is igy lesz. S ezultal pombásabban hódol
hatunk ennek az örökszép szokásnak, mint 
bármikor, mert virág elég van. Több vau 
belőle az idén, mint amennyi máskor lenni 
szokott ilyenkor. Ez eggyel több ok arra,

I hogyha kimegyünk a temetőbe, hős kato
náink sírjairól se feledkezzünk meg Tavaly 
is feldíszítettük azokat, az idén is juttassunk 
nekik a hatoltak előestéiének ékességeiből. 
Ha kimegyünk a lemelőbe, vigyünk ki egy- 
egy virágszállal többel, egy egy gyertyácská- 
val is többet s helyezzük el azokat a kato
nák sírjaira. Mert nemcsak a legmeghatóbb 
megemlékezés illeti meg őket hősi halálu
kért szívünkben, hanem külsőségben is ki
fejezésre kel! hogy jusson az. S akkor hal
hatatlan Hőseinknek is lesz részük a meg
emlékezésből, mely e napon a legszegényebb
nek is osztályrészül jut.

—  Adományok. A Csáktornyái kalh. 
templom Szent Antal perselyéből a vörös- 
kereszt egylet Csáktornyái fiókjának s a 
csáktornvai járási jóléti bizottí-ág péuztára 
javára 25 — 25 К adomány érkezett be; a 
vasúti állomáson berendezett üdítő állomás 
javára 10 К adományozlalott; továbbá a 
vöröskereszt egylet Csáktornyái fiókja javára 
a vasúti üdítő állomáson elhelyezett persely
ben 59 25 К gyűlt össze s Szalmay Józsefné 
úrnő koszorúmegváltás címén 10 Kt és 
Zipszer Mór bányavári lakos 9 K t adomá
nyozott — mely összes adományokért az 
illetékes elnökségek köszönetükel fejezik ki.

—  Postalopás. Drávavásárhelyen f. hó
24- én szenzációs postalopás történt. A tet
tes két, 12 éves drávavásárhelyi fiú volt, 
akik a postapénztár kulcsának helyét kiles- 
vén, 24-én este, mikor a postamesternő, 
özv. Szlovencsák Gézáné, lakását elhagyta, 
a kasszát kinyitották s a benne lévő 2600 
К pénzösszeget elemelték. A postamesternő 
visszatérvén, azonnal észrevette a lopást, 
mert a pénzkosarat, melyben a pénz volt, 
a díványon találta, ezt elfelejtették a pénz
tárba visszatenni. Természetes, hogy a nyo
mozás azonnal megindult, a nagykanizsai
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törvényszéktől a vizsgálóbíró is azonnal ki
szállott, aki a vizsgálatot nyomban elren
delte. A csendőr járőrség dicséretreméltó 
munkát végzett a nyomozás alkalmával. 
Rendkívüli leleményességgel és ügyességgel 
bogoztor a rejtélyes ügyet, míg a lopás tét 
tesét a két fiúban ki nem derítette. A pénzt, 
mely egynéhány korona hiányán megkerült, 
egy istálóban, piros kendőbe kötve találták 
meg. A további eljárás folyamatban van.

— Ujrasorozáe. A 18—42 éves В ál- 
osztályú népfölkelők ujrasorozása a Csák
tornyái járásban november 10—13 napjain 
történik. Miután ezek a pótszemlék két kor
osztály csoportban tartatnak meg, a fenti 
napokon csupán az J 892—1894 és 1878—90 
évbeli egyének kerülnek bemutatásra. És 
pedig november 10 én Bel ca, Drávacsány, 
Bottornya, Drávavásárhely; 11 én Csáktornya, 
Drávanagyfalu, Ĉ áktornyavidéke; 12-én Mu
rasiklós, Felsőmihályfalva, Muraszentmárton, 
Viziäzentgyörgy és 13-án Muraszerdahely és 
Stridóvár. Az 1891, 1895, 1896 és 1873-77- 
beli egyének december 6 tói — 31-ig ter
jedő időben fognak soroztatni, miről annak 
idején külön hirdetmény fog közzététetni. — 
A perlaki járásban nov. 15 én Alsódomboru, 
Damása, Dékánfalva; 16-án Drávadiós, Kotor. 
Hodosány, Tüskeszentgyörgy; 17 én Kissza- 
badka, Perlak; 18 án Muracsány, L:getvár; 
19-én Murakirály, Muravid és Muraszeut- 
márlon lesz soron.

—  Kirándulás. A Csáktornyái m. kir. 
áll. el. népiskolai tanítóképző intézet harmad 
és negyedéves növendékei e hó 23-án a 
farkashegyi állami szőlőtelepre rándultak ki 
Csabai Kálmán gazdasági tanár vezetése 
alatt. A növendékek ezúttal a szüretet ta
nulmányozták, majd kiegészítették a szőlő- 
termelésből az intézetben nyert elméleti is
mereteiket a szőlőtelep buzgó vezetőjének, 
Paler Györgynek, szakavatott gyakorlati elő
adása alapján. A kirándulók a délután fo
lyamán visszatértek.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál 
landó mozgó színházban ma vasárnap és 
holnap hétfőn 2—2 előadás tartatik. A va
sárnapi előadások műsora: Sarca völgye 
(term, felvétel), Az erdész (dráma 3 felv.). 
Erénycsőszök (bohózat 3 felv.) — A hétfői 
műsor: Szent Gotthard (term, felv), A lavina 
(szenzációs bűnügyi dráma), Aeroplánházas- 
ság (3 felv.), Hadi hiradó (szenzációs).

—  Áflyuk harangokból. A honvédelmi 
m niszterium rendeletéből s a zágrábi érsek 
felhívására a Muraköz lelkészkedő papsága 
összeírta a templomok harangjait s kimuta
tást állított össze egyrészt a nélkülözhetet
len s másrész! a nélkülözhető és hadi cé
lokra (elajánlható harangokról. A kimutatás 
szerint a harat gok legnagyobb része átad 
ható a hadvezetö-égnek s igy, ha a háború 
folytatásához minden eshetőséget tekintetbe 
véve a hadvezelőség szükségesnek látja a 
harangok átadását ágyuk öntésére, Muraköz 
is igen jelentős ércanyagot áldoz a Haza 
oltárára S a tornyok imádságos nyelvei le
het hogy rövid idő múlva ez igazságos há 
ború dörgő, büntető szavát fogják nemzeti 
létünk esküdt ellenségei felé zengeni.

— A vármegye hadikölcsöne. Zalavár- 
m̂ gye lörvénvh ló-ági bizottsága f hó 19 én 
tartott rendkívüli gyűlésén a 3 ik hadiköl- 
ĉ önre ötszázezer koronát jegyzett.

—  Arcképes igazolványok érvényes! 
tése. Fdáru ĵ gy váltására jogosító arcképes 
igazolványok érvényének meghosszabbítását

és újak kiállítását a szombathelyi üslelve- 
zelőség a zalamegyei igényjogosultak részére 
december hó folyamán eszközli. Az arcképes 
igazolványok tehát meghosszabbítás végett 
november végén küldendők be.

—  Bevonulás. Az 1873—1875. évben 
született, s a kirendelt, de időközben elbo
csátott összes 1873—1897. évi születésű 
egyének, ha a megtartott utóbemutató szem
lén népföikelési fegyveres szolgálatra alkal
masnak találtattak; továbbáazon 1872—1874 
évi és fiatalabb születésű A., alosztályú (ka
tonailag kiképzett) népfölkelésre kötelezettek, 
kik népföikelési fegyveres szolgálatra egyiz- 
ben már behívattak, de szabadságoltattak — 
1915. november 3-ikára а к egészítő kér. 
paraircsnokság székhelyére, illetőleg a leg
közelebb eső honvéd pótzászlóaljhoz lény
leges szolgálatra bevonulni tartoznak. Végül 
mindazok az egyének, kik önkéntes belépés 
folytán már besoroztattak, tekintet nélkül 
arra, hogy mely születésű évfolyamba tar
toznak, tényleges szolgálatra ugyancsak fenti 
időben kötelesek bevonulni. Az 1873 — 1875. 
évi besorozott és fel nem mentett A alosz 
tályu gépészeknek és fűtőknek a közs. elöl
járóságnál előterjesztett kérelmökre a kiég 
parancsnokság által nov. 30 ig elhalasztatik.

—  Hadbavonult tanítók. Muraköz isko
láiból a következő tanítók vannak a harc 
téren, vagy teljesítenek katonai szolgálatot: 
Hadfi Jenő (Királyiak), Reichard Lajos (Ho
dosány), Horválh János (Muracsány), Mendel 
Zsigmond (Drávaszentmihály), Pollák István 
(Perlak), Szécsi Lm jós (Damása). Percei Ist
ván (Drávaegvház), Tóth Péler, Tábori Béla, 
Plander János (Stridóvár), Karner Ágoston 
(Drávadiós), Zabcsek Gyula (Drávaollár), 
Hajnal János (Drávasziles), Bagyary János, 
Gyarmati József (Alsódomboru), Major Ká
roly (Hodosány), Varga Pál (Muravid), Fa- 
ludi Géza (Felsőpusztafa), Szlafkovszky Gusz
táv (Szelencehegy), Fiiszár Miklós (Mura- 
szentmárlon), Szabó István (Tüskeszent- 
györgy), Láng Tivadar (Murakirály), Bózsa 
Antal (Alsómihályfalva), Méhes Aladár (Pál- 
fiszeg), Honfi Lőrinc (Csáktornya) Továbbá 
Boleratzky Gyula és Laitm Dániel Csáktor
nyái polgári iskolai s Bückling Antal Csák
tornyái tanítóképző intézeti tanár és Grau 
Géza Csáktornyái gyakorló iskolai tanító. — 
Hősi halált haltak : Savosa Pál (Jánosfalu), 
Matuka István (Ligetfalva).

—  A háború. A világháború középpont
ját ez időszerint a szerb háború képezi. A 
bolgár támadás, mely majdnem egyidejűleg 
történt a középponti hatalmak ofT nzivájá- 
val, dűlőre juttatta a háborúnak ezt a ke* 
levényéf. Úgy északról, mint keletről és 
délről győzedelmesen folynek a harcok, me
lyek a szerbek teljes vereségét eredménye
zik. A német, magyar, osztrák és bolgár 
csapatok, a Brza-Palánkánál történt egyesü
lés után, karöltve folytatják diadalmas elő
nyomulásokat a Balkánon. A szövetségesek 
a MaCvát teljesen birtokukba vették s Arán- 
gielovác és Valjevó bevétele után immár 
Kragujevácot veszélyeztetik A Dunának 
Gradiöte és Orsóvá közötti részét is az el
lenségtől megtisztították. Ezen a vonalon a 
legfényesebb haditetl az orsovai átkelés volt, 
melyből kifolyólag Tekiját is elfoglalták. Ez
zel a ténnyel lehetővé vált a szövetségesek 
nek és a bolgároknak az egyesülése, ami 
Brza Palánkénál meg is történt. A bolgárok 
sikereit Kumanovo, Üazküb. Stip és Negotin 
bevétele is igazolja, most Pirotot ostromol

ják, mely után majd N.ö következik. Hogy 
a szerbek zavara teljesebb legyen, a magyar
osztrák hadsereg a Drinánál is megkezdte 
a támadást. Viáegradtól keletre alaposan 
megvertük a szerbeket s visszavonulásra 
kényszeriteltük őket. A szerb sereg minden 
irányban menekül. Már a montenegroiakkal 
is tárgyalnak, hogy a szerb seregnek mon
tenegrói területre való menekülését előké
szítsék. Az antánt ped*g teljesen tehetetle
nül áll Salonikinál s dühében bombázza 
Dedeagacs bolgár kikölöt. — Az olaszokat 
pedig ezalatt egyik kudarc a másik után 
éri. Őrületes támadásaik egymásután ellany
hulnak, mert veszteségeik óriásiak. Az Isonzó 
mentén harcoló egyik gyalogezredünk harc
vonala előtt 3000 olasz hulla fekszik; a 
Monte Sabatino előtt az ellenség a legutóbbi 
napokban 2500 embert veszített halottakban. 
Külföldi lapok állítása ezerint az olaszok 
ebben az offenzivában 200 ezer harcost 
veszítettek anélkül, hogy csak egy tapodnyi 
sikert felmutathatnának. Egyik jelentés sze
rint a nagy offenziva végleg meghiúsult, 
mert az olaszok veszteségei oly nagyok, 
hogy nem bírják a harciér valamennyi 
frontján az utánpótlást ellátni. Olaszország 
közvéleménye dermedő aggodalommal látja 
az olasz hadsereg tragédiáját. — Északon 
is sikeresek harcaink. Már Riga elestéről 
beszélnek s az oroszok Slyr menti offen- 
zivája is az ő vérükbe fűlt. Katonáink hő
siesen harcolnak. Legújabban Cartorijszkiól 
nyugatra az oroszok visszaszorítása az el
lenség leghevesebb ellenállása dacára tovább 
halad. — A törökök a Kaukázusban is el
értek sikereket. — A nyugati harctéren a 
harcok szünetelnek, miután az angol-francia 
támadások óriási veszteségeik mellett telje
sen eredménytelenül összeomlottak. A' né
metek azonban Londont nagy sikerrel bom
bázzák — a levegőből s az angol Maretti 
csapatszállítót is megtorpedózták, mely al
kalommal ezer angol katona pusztult el.

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

—  Zalavármegye gabonaszükséglete. A
belügyminiszter a földmivelésügyi minisz
terrel egyetértve Zalavármegye közönsége 
részére 62 ezer métermázsa gabona beszer
zését engedélyezte. Az erre vonatkozó ren
delet a napokban érkezett le a vármegye 
alispánjához, aki erről viszont az összes 
szolgabirói h vatalokat értesítette s egyben 
felhívja őket, hogy a hatóságuk területén 
lévő uradalmoknál, földbirtokosoknál s gaz
dáknál járjanak közbe, hogy a törvényha
tósági szükséglet fedezésére max mális áron 
föltétlenül engedj к át termésüket. Ennek a 
gabonamennyiségnek megőrzésével 5 zela- 
vármegyei malomvállilat bízatott meg. Ezek 
között a Csáktornyái Gőzmalom és Villanv- 
telep R T. 5873 métermázsára kapott meg
bízást.

Szerkesztői üzenet.
Lukács Lajos urnák Budapest. A harctér

ről írt tárcája, mint я többi, bevált. Közölni fogjuk rövid 
időn belül. Annál értékesebb ez az Irodalmi terméke, mert 
sebesülése folytán b»lkezévpl irta. Sajnáljuk a bales' tét, me
lyet olasz golyó okozott, de találjon vigasztalást és gvógytrt 
abban a tudatban, hogy a Hazáért vívott küzdelemben kapta 
a sebet s hogy szívből kívánjuk mindnyájan a mielőbb vató 
gyógyulást.
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Veliko napreduvanje naSih vojnikov vu Srbíji.
Nasi neprijatelji su vu stiski. - Srbska bude presiljena, da se na milost 
préda. - Frigyes nadherceg je pohvalil nase kanizke honvédé. - Лги 
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Hal; stojiwo na tojnom polju ?
(M. J.) Vezda céii svét na ono gledi, 

kaj se vu Serbiji pripeéa. Svaki tak misli, 
da bude taboru kraj, ako bude se Srbija, 
gdé se je prvi piámén tabora poCel, poni* 
zila, onda bude i taboru konec.

То рак níje daleko, da bude Serbiji 
kraj. Takov narod, koji svojega kralja pák 
susednoga orsaga kraljeviőa, a med sobom 
jeden politicar drugoga kolje, koj néma 
srce, niti razum, da bi tak 2ivel, как pametni 
i dobre duáe narodi vu Europi 2iviju, za 
on narod niti nije kvar, da se izbriSe iz- 
med drugih duSevno napredujuőh narodah.

Srbi se jako dr2iju. Mladi, stari, deca 
i Zene se braniju. Kak da bi Cutili, da bu 
jim kraj. Ali sve to nikaj ne hasni. NaSi, 
nemSki i bolgarski Seregi s velikimi n?p 
redkami idejű naprej vu Srbiji. NaSi husari 
vre pri Valjevu i pri Arangjelovcu 2eneju 
pred sobom srbske Cete. Jeden dél naSih 
Seregov je vu proSlim tijednu pri OrSovi 
prek stupil srbsku meju i s tem su Srbi 
na svojoj granici céloga Dunaya izgubili. 
Vezda na Dunavu nenr.reju od rusa pomoC 
dobiti. Na ju2noj strani pak jih bulgari 
stiskavaju, koji *su vre Kumanovo, Velcz i 
i Üsküb zvane znamenite varaSe prevzeli.

Srbski kralj je previdel, da se nemre 
obraniti proti vojski, kuja erbe stiskava, glas 
je poslal na rasa, francuza, pak ‘ na 
engleza, da se préda naSoj, nemS- 
koj i bugarskoj vojski, ako mu pomoC ne 
poSleju. Ovi su mu pomoC poslali, ali kajli 
su one Éeljeznice, na kojimi bi эе vu Sr- 
biju mogli voziti, su vu bulgarske ruke 
opale, dok vu Srbiju dojdu, bude vre brẑ  
Cas céla srbska vojska vuniSCena. Poljeg 
toga francuz na engleza, rus pak na fran
cuza narivava du2nost pomoC Srbije. fali
ján pak za nikaj neCe niti jednoga soldata 
poslati srbu na pomoC, ar veli, da on sam 
treba svakoga vojnika na svojoj granici. 
Так je i rus, pak francuz, koji tulikajSe ne- 
vupaju svoje Serege odzeti od svoje granice, 
ar su i sami vu stiski. Srb je dobil ono, 
kaj si je zaslu2il. Vezda, gda je vu stiski, 
gda ga je nesreöa i bo2ja kaStiga dostigla, 
ga hoCeju i njegvi prijatelji oslaviti.

GrCka je pri Saloniku 160 jezer voj
nikov skup potegnula, da bi obranil svoju 
granicu od francuzkih i englezkih Seregov, 
koji hoCeju prek GrCke na pomoC iti srbom. 
GrCkoj su englezi vnugo obeCali, ako bi jim 
pomagal, ali ovi su izrekli, da nebudu s 
nikim dr2ali. Srbija zbog ponaSanja grkov 
i zbog toga, ar je bolgarske vojska sve, na 
ju2noj strani Srbije le2eCe 2eljeznice vu 
svoje ruke dobila, nema drugoga puta, как 
prek Crnegorske planine. Od ovud pak nemre 
svoju vojsku hraniti. Kaj bu mogla srbska 
vojska drugo, как da puSku doli dene, pak 
se préda nam, nemcom i bulgarom na 
milost.

Ruse podjednom bijeju naSe i nemSke 
Cete, koje pred sobom tiraju ruske serege. 
Vu proSlim tijednu su rusi kre Dünaburga 
iOOO vojnikov izgubili. Kre morskoga grada, 
Riga zvanoga, su nemSke Cete velike nap 
redke izvojuvale, koj grad bude za malo 
vréme vu nemSke ruke doSel. Vu Francuz 
koj nikaj ne su mogli francuzi proti nein- 
com, makar su s velikom jakostjom nava- 
lili na nemSke Serege, da je iz Francuzke 
odtiraju. NemSki vojniki se tak sigurno 
dr2iju vu svojih dobro i jako 9lo2en h de- 
kungih, da od toga niti govora nema, da 
bi gda iztirati mogli nemce iz Francuzke. 
Zbog toga su vu Francuzkoj nemiri, ar su 
vu zadnjem navaljivanju francuzi 150 je
zer vojnikov izgubili brez kakvoga haska.

I talijan je vu proSlim tijednu od 17 
ga oktobra poCemSi s velikom silóm nava- 
lil na naSe Serege, koje je hotel iztirati iz 
svojih dekungov, da bude onda mogel naSu 
granicu prestupiti. Zbog toga se je tak pri- 
silil, ar se pribli2uje zima, koja je med 
planinami na granici tak jaka, da ju tali
jan nemre nikak podnaSati.

Strahovito su na céloj granici talijani 
biti bili. Niti jeden korák ne su mogli nap 
rej, pak niti jeden dekung ne su mogli od 
zeti od naSih vojnikov.

NaSi vojniki se igraju s talijani, pak 
se jim smejeju, ar pri talijanu menjSa vi- 
te2tvo. Oni samo kriCati znaju, nego ako je 
treba s banganetom naprej iti, onda idejű 
nazaj. General Hofer, od koga sve naSe 
novine glase dobiju vu ime nadzapoved-

niCtva, je takaj javil, da talijani kriőiju, 
как je moguCe »avanti ! avanti!« (po hor- 
vatski naprej! naprej !) — ali se za to niti 
jeden ne podufa iz svojega jarka vun. Sva
ki Ceka, da bi drugi na mesto njega na 
piac iSel se vojuV81. Od toga nam piSe i 
naS jeden medjimurski vojnik vu svojoj 
pésmi, koju budu mogli naSi Citatelji vn 
dojduCem broju naS h novin Citati.

Ov naS domorodec nam i sledeCe piSe 
iz talijanske granice :

»Pozdrav iz bojnoga polja, kojega pozd- 
rava poSiljam s ovimi réömi, ke bi mogle 
rezveseliii vu naSem orsagu medjimurce, da 
znaju, как mi medjimurci branimo domo- 
vinu. Drugi naSi domorodci drugdi harcu- 
jeju, ali niti mi njim, niti oni nam nemreju 
opisali, kaj smo zavzeii i koliko Stukov 
odzeli od neprijatelje. Gtavno je nam tu na 
talijanskoj meji, da smo naSe zadr2ali i 
(alijane odvrnuli, pak da su ostali oni Ia2- 
livci pred svojom vojskom i narodom, kém 
su joS juliuSa 24 ga rekli, da budu do 28- 
ga juliuSa vu naS oreag vdrli i vu varaSu 
Görcu budu obeduvali. Pri nas je pomcé 
Bo2ja, koja njim dobiti neda. B.lo je negda, 
negda i malo nepriliCno vréme, jer je de2dj 
curel, ali granati i Srapneli su se S njim 
vtekali. Za to nam ipák dobro ide, zdravi 
smo i veseli, ar nas neprijatelj nemre pre- 
obladati «

Na koncu naSega deneSnjega Clanka 
joS a radostjom naznanimo to, da je Fri
gyes nadherceg, naSe vojske glavni zapoved- 
nik s ovimi réöi pohvalil vu svojem pismu 
honvédé 20-ga (kan 2koga) regimenta, kam 
i naSi medjimurski eini spadaju :

»Magjarskomu kraljevskomu 20 tomu 
honvédskomu regimentu i to drugomu ba- 
talionu, koj je kre Karmin-potoka pri Bo- 
gislovki v sih ih bitkah эе hrabro vojuval 
i proti vnogoput jakSem neprijalelju s us- 
pehom эе dr2al, moje osebujno priznanje i 
moju hvalju izrazim.t

Frigyes nadherceg 
nadzapovédnik vojske

NajnoveSi glasi su iz bojnog polja, d* 
se nafii Seregi pribli2uju prama Kraguj'ívacu,
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bulgarski Seregi pák au prevzeli 28 ga ok
tobra Zsjeéara i KnjaZevca.

Talijani su se potiSili i ar au straho- 
vitoga zgubiéka imeli v proélim tijednu, 
zaostavili su navalivanje, proli naSih Sere- 
gov. Vezda dosta poala imaju s zakopanjem 
svojih mrtvih vojnikov i odvaZanjem ple- 
ziranih.

Vu zavzetim Belgradu.
Kak su ulazile magjarske I némák© óete 
vu erbski glavnl varaá. Strahovltno bom- 
bardiranje. — Vulícne bitke vu Belgradu. 
Srbske zene i cevili su strélali na nase 
soldate. — Tri sto mrtvih po belgradshih 

vulicah.
Magjarske zastave se vijaju po Dunaju 

pred Belgradom, debrecinski husari paziju 
vu Nándorfehérvaru po vulicah, aradaki 
baka je na straZi pred konakom. Sveposud 
red i éistoéa je po vulicah, naSi véé su 
sve posnaZili vu Belgradu tam, gde su pred 
nekojemi dani na slotine mrtvi leZali, gde 
je sveposud ruSevina bila. Srbi su s Belg
radom né samo glavnoga varasa zgubili, 
neg zgubili su prvo i to naj jakSo poziciju, 
jerbo Belgrade né зато viíeZki srbi su 
branili, neg i okolo stojeCi bregi, koji su 
Stuki napujeni bili. К tomu pák Duna i 
Sava tak brani varasa, da skorom né je 
moéi donjega. Srb9ki, ruski i francuzki ofi- 
ciri osvedoéeni su bili, da naSe éete prék 
kilometer Sirokoga Dunaja nebudo mogle 
vdrti, koj je joS i napujeni bil s francuz- 
kami oknami, kője su francuzki marineri 
nametali vu vodu.

Ponoéi a elektronom svetlostjom su 
svétili srbi na Dunaj, kam su iz Kalimeg- 
dana postavljeni veliki Stuki dober cilj imali. 
Srbsko soldaéko zapovedniétvo osvedoéeno 
je bílo, da naSi prék Cetiri sto metrov Sí
roké Save budo vdirali. Svrho toga vu zrak 
su spustili prék Save postavljenoga Zeljez 
noga mosta i velike Cete su spravili na ser
din Sívé leZeéi C gany zvani otok.

Kövess generala t amet i naS h solda 
tov izvanredno vileZtvo prckriZilo je sve 
neprijateljske raéune. Prék Dunaja su odiSli 
naSi tarn, gde je 1717 ga leta Jenő nadher- 
ceg moela napravíti dal, vu ovim vremenu 
su i nemei prék Save vdrli. Veliko ratno 
osnovnost ovak su naéinili :

Kad je Mackensen general zapovedjom 
odredil, da vu jednim vremenu morajn prék 
Dune, Save i Drine vdrti, Kövess generala 
Stuki pred Belgradom véé su sloZeni bili 
na neprijateljske pozicije. Vu célim svétnim 
boju s vun Gorl ce, vu niti jednim mestu 
ga né bilo tuliko i takvih Stukov na jed
nim kupu, как pred Belgradom. Okolo Zi- 
топа su bili naSi i nemSki Stuki koncenti- 
rani. Bili pák su tu Zmehki, veliki, mali, 
polski i bréZni Stuki nastavljeni iz kojih se 
srbi nigdar nebudo spozabili, как su se niti 
vu sluZbeni prijavi né.

NaSe kanonerstvo véé oktobra petoga 
je sloZeno bilo na srbske poz'c je i na sva 
vaZneSa mesta vu Belgradu. Srbi, dazataji- 
ju gde stojiju njihovi Stuki, né su strélali 
NaSi su zato itak znali, da vekSa slran 
srbskih Stukov na Kalimegdanu i Vracaru 
stoji, takodjer znali su. da vd len kre Du
naja su jarki skopani za peSiéke i da na 
Cigány otoku srbski peSiéki su skriti. Célo 
nőé je iz Kalimegdana elektriéni posvet is 
kai, gde su naSi. Drugi dán oktobra Sesloga 
popoldan pcéjeli su naSi Stuki strélali. Bom- 
bardiranje strahoviten posel je zvrSilo. Na

belgradskim kolodvoru, na oni strani gde 
fabrike stojiju i vu varaSu od bombih vno- 
go etanja je plamnulo. Velike zidine su se 
poruSile od naSih granetlinov i na slraho- 
vitno strélanje, srbski Stuki tiho su ostali. 
Samo kesno popoldan su nekoju hit spus 
tili na jeden nemSki zrakoplivec, koj jedu- 
Ze vremena se vrtel ober Belgrade i bez 
svaké falinge je nazat doSel i evője vaZno 
mlenje odmah prejavil. Javil je, da na top 
éider-rajlai liniji vnogo soldaCije se giblje.

Oktobra Sestoga okolo polnoéi su po
Celi prve éete prék spravlati vu Srbiu. Cete 
né su od Zimona isle prék vode, как su 
to srbi éekali, neg od Obanovaca, odkud 
su prve kompauije na Borcsa otok spravili. 
Srbi né su to spazili, niti jednoga éloveka 
su né vidli. Odovud na ponloui su isii naSi 
dalje i lo né odmah pod Belgrad, neg proti 
Ne bojse ! zvanomu logu. Vu zorju okolo 
dvé varé oglasili su se na jedetiput svi 
Stuki i poCeli su strélati na one srbske Stu
ke, koji su naj bolje mogli Dunaja braniti. 
Zmehki Stuki na Vracar i na Banovo Brdo 
su metali granelline. Vu jednim vremenu i 
nemei su poCeli od spodrtoga zimonskoga 
mosta na zapad spravlati svoje éete na 
C'ganj otok.

Od strahovitnoga strélanja tresila se 
je zemlja i srbi né su znali, kaj se je gde 
pripetilo. Elektriéna masina s velikom svet
lostjom je sim—tam iskala iz Kalimegdana 
i jedenput je jedna kuglja trofila maSinu i 
opet je kmica nastala. Srbski Stuki joS su 
tiho bűi i samo onda su se oglasili, kad 
эй monitoré spazili na Dunaju. Nekoji gra 
netlini trofili su monitoré, ali drugo minuto 
su véé srbski Stuki vtihnuli, jerbo iz то- 
nitorov su je postrélali. Kad su to monitori 
svrSili, nazat su odiSli na svoje meato. Od 
monitorov zapovednik je povödal, ako bi 
srbski kanonéri bili pri Stukih. monitoré bi 
bili potopili. Nasreéu 9U francuzki kanonéri 
ravnali згЬзке Stuke, kojisu taki pobegliios- 
tavili svoje mesto, kad je prva kuglja те- 
dnje poéila. V julro ob péti vuri véé su 
dvé divízije bile prék, odmah su na Stur- 
mu isle i pretirale su srbe iz prvih jarkov.

Nemei ovu nőé né su mogli na C ganj 
otok dojti. V jutro né su mogli véé prék 
spravlati éete, jerbo srbski Stuki su po 
danu dober cilj imali na Dunaj. Koji su 
véé prék bili, odmah su se zakopali. Pred- 
njimi je Kalimegdan na pujeni srbskemi 
Stuki, odzaja pák Siroki Dunaj.

Po danu svi naSi Stuki su strélali prék, 
da braniju naSe dvé divizije, na kője su 
srbi podjednoma Sturmali. Kad je kmica 
nastala, naSi su opet iz Kazar otoka poéeli 
na pontoni éete prék voziti. Ovu nőé su i 
nemei doSli na Ctganj otok i puno srbov 
su zarobili. Na otoku prék Sesteto mrtvih su 
naSli, kője su naSi Stuki spoklali.

Oktobra osmoga strahoviten boj se je 
poéel vu Belgradu po vulicah. Od koraka, 
do koraka su se samo srbi nazat vlekli. 
Zene, puce, deca su takodjer strélala. Céli 
dán i célo nőé je to trajalo. Srbski Stuki 
su véé tak slabi bili, da naSi po paroladjah 
su mogli soldaéiju prék voziti. Zivkovié ge 
neral je branil Belgrads spetimi regimenti. 
Nazadnje su spotrli 9rbske regimente i Belg
rad je opet пат vu ruke doSel, vu kojem 
su nezmerno oruZja naSi zaplienili. Véé 
как tristo mrtvih su povulicah nabrali. De
nes se opet magjarska zastava vija vu Belg

radu, kojega srbi vise nigdar nazat nebudo 
dobili.

Obkoljena Srbia.
PoloSaj vu Srbiji jako je zloéest. To 

véé i vu Nisu sluZbeno su prepoznali, pre- 
vidli su takodjer, da srbski Sereg, koj se od 
dana, do dana podjednoma nazat vleée pred 
savezni Seregi, nebude se mogel nigdi zas- 
taviti i predi ili potlam moral bude se pre- 
dati, tojest oruZje doli deti. Iz Stare Srbije 
srbi nemoreju véé do svojih saveznikov, 
jerbo na hataru sveposud neprijateljski Se
regi stojiju, как jedna ocelnata sténa i samo 
proti Albaniji imaju jeden vuzek put od- 
prtoga, ali i vu Albaniji takodjer mrziju na 
srbe, Essad baSe púk je véé previdel, da 
srbom niSéi nemore pomoéti. Montenegro 
рак je ravno vu takvim poloZaju, как nje- 
gov drug, kojemu su doSle skradnje vure.

Na one Cete nemoreju srbi raéunati, 
kője su antant isii vu Salonik navozili, 
jerbo ovim su pretrgli puta. Najdalje joS 
od toga more biti réé, da Russija vékái Se
reg spr&vi vu Alessiu, Durazzo ili pák vu 
Valonu i prék Montenegro i Albanije Zurila 
se bude napomoé oni Srbiji, koju je Rus
sija natirala vu ovaj poloZaj. Albanski varaSi 
i morska postajaliSéa nikakve Zeljeznice né- 
maju, samo hitvalne i hude bréZne pute, 
koji vu Srbiu vodiju i ako rusi po ovih 
putah hoéeju pornoé dati Srbiji, vide mese- 
cov bude trajalo doklam bi vu Srbiu doSli, 
tak dugó pák Srbia nemore éekati.

Kad je od toga réé bila, Sto bude po
rnóé dal srbom, francuzi su engleze poSilali, 
englezi francuze, potlam englezi i francuzi 
poSilali su ruse, nazadnje pák ovi svi trí 
tak su zrekli, da talijan je najbliZe, on naj 
poSle pornoé vu Srbiu. Dobroga pajdaSa su 
si 2ebrali. Talijan je odmah odgovoril, da 
iz Austrie Magjarske granice niti jednoga 
éloveka nemore dati, jerbo s célom vojskom 
nikut nikam nemoreiu, kaj budo, ako mag- 
jari pozvédiju, da su jeden vek Si Sereg odo
vud drugam poslali. S jednom rééjom tali
jan néje Stel Srbiji napomoé iti. Doklam su 
tak jeden drugoga poSilali, srbi su vu takov 
poloZaj doSli, da jim sad véé niti rus, niti 
írancuz, niti englez, najmre pák né talijan 
pomoéti.

Srbi véé neznaju kam bi pobegli. Kad 
su oktobra 13 ga ministri od toga se raz- 
govarali, Pasié ministerpredzednik vu Pris- 
tinu je Stel iti, ali to рак je Peter kralj 
niti éuti né Stel, jerbo on рак ravno vu 
Prietinu néje Stel iti. Sad su Vranju si zeb- 
rali, ali i odonud su morali pobeéti, jerbo 
za éetiri danov Vranja je véé bulgarcom 
bila vu rukah

Sad su vu Osküb pobegli odkud su 
stanovniki véé se vun selili. Takodjer i ona 
soldaéija, koja je vu üskübu bila, vuSla je 
vu Gréku-Macedoniju. Vidi sestoga,da srbs
ki kormán véé nigdi néma mesta vu orsá- 
gu. Pasié ministerprezident nezna кат bi 
vuSel i gde bi se nastanil.

Radoslavov bulgarski minister véé je 
naznanje dal, da bulgarski Seregi, koji slav- 
no napredujeju vu Macedón1", zavzeti su i 
ÜskQb varasa. Vu dolnji Srbiji to je naj- 
vaZneSi varas, jerbo vnogo Zeljeznic se ov- 
dih skup zide, to je negdaSnjih srbskih ca* 
rov glavni varas bil. ÜekTib po drugim 
imenu Skoplje pri Vardar vodi stoji i Petar 
kralja to je jeden najveksi varas bil. Pét-
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deset jeser stanovnika ima, jedoa tretja 
stran pák je bugar i grk. Üsküb je navék 
va2en varad bil. Vu atariniskim konaku 
su bulgarski cári stanuvali. 1689 ga leta na 
jedno kratko vréme je nad bii, ali hitro 
smo ga morali ostavili. Fred tremi tétmi 
1912-ga leta po kumanovi kervavi bitki, 
srbi su olazili vu Üsküb, kojega su turCini 
spraznili. Sad su bulgarci vunjem i ravno 
na on dan su pretiralb srbe, как su ga srbi 
od turCinov zadobili.

Va2na stvar je takodjer, da su nade 
Cete pri Ordovi prék Dunaja vdrle i zavzele 
su Tekija festunga. Tekija jako moCen les 
tung je bit na srbski granici i cilj mu je 
to bit, da od tri stranih brani Srbiu. Nap 
roti Tekija festungu Or̂ ova Ie2i. Ovdi je 
Dunaj skorom dva kilometre diroki i na 
serdini je Adakalé otok. íz Tikija festurige 
vnogiput su srbi na Ordovu strélali, sad je 
to prestato, jerbo nadi dtuki su ga poruflili.

Po Srbiji vojuCi Seregi slavno napredu 
jejü proti Arangjelovac, poleg Kragujevaca, 
to je opet vu ovim okrugu najnovede mesto 
Ovdi Kövess i Gatlvitz generalov deregi 
napredujeju. Mesto je jako bré2no i srbi 
eveposud moCne tvrdovine su zazidali iz 
kojih je samo 2mehkami dtuki moCi srbe 
von pretirati.

Itak je najvadnede to, da je Üsküb 
bulgarcom vu ruke dodel, jerbo odovud 
samo dva dana hodu je do Albanie, i ako 
jedenput bulgarci do Albanie dojdeju, onda 
su srbi od ju2ooga kraja Cisto zaprti i an 
tant vide niti pomisliti nesme, da bi srbiji 
pomoC mogel dali. Od zapada, juga i sevra 
takodjer tak je zaprta Srbia, da bez nadega 
i bolgarskoga dopudCenje niSCi vide nuter 
niti vun nemore. Dakle prebli2ava seskrad 
nja vara, koja sve bude naplatila Srbiji.

Bulgarsk' Sereg 563 h Ijada osohah 
broji, proti tomu stoji 278 biljada srba, ako 
pak doli zraCunamo, kuliko je veC srbski 
Sereg sgubil, onda komaj ostane 200 jezer. 
Ovaj mali Sereg рак néje moguéen na tri 
Cetiri strani ** braniti. dodla bnde vura, da 
céli srbski Sereg dőli dene oru2je, ili pak 
slavno smrt podnese То bude gotova smrt 
Srbiji, koja je zrokuvala céloga bója.

Ostrovo Ciganlija.
»Ostrovo Ciganlija« lak zoveju srbi 

C'gany otoka na serdin Save, koj je pet 
kilometrov dugi i pol kilóméira diroki. Na 
ovim otoku od lanjskoga augustuda vide 
mrlvih poéiva, как na jednim sto lét sta- 
rim selskim cintoru. Otok je pun vrbja i 
drngoga mehkoga dréva. Prvedo vréme tak 
s Belgrads, как i Zemuna po svetkih sim 
su se hódili zabavljat.

Sad su se nemei ovdi z dli pervié. Per- 
viC nemdki sóidat s» srbskim soldatom. 
»Oátrovo Cganlija« srbskogi glavnoga va- 
rada od juga brani na Sivi. Séd mi srbski 
pediéki regiment kojega su oktobra prvoga 
polegli ovdi vu jarke, dobro je znal, da po 
smrt su ga sim poslali. Dvajstisedem jarkov 
je na otoku bilo skopano jeden za drugim, 
jeden od drugoga na tri metre. Svi jarki 
su zadancani bili. Srbi dugó su vu vodi 
stali i őekali nemce. Sestoga oktobra iz 
Bezanije od 2mehkih dlukor d m je obstrl 
Savu, smrt je hitila svoju plavtu na ovaj 
regiment, koj je od \ezda pretrgjeni bil od 
Belgrada i vide néje mogel dobiti niti vodu, 
niti pak nikakio hranu. Gladni i 2edni div 
jo su gledali na nad kraj. Sad su svi nemdki

dtuki peklenjski ogenj h tali na olok i do 
jutra napunili su jarke ztmljum. Так su 
napunili i prekopali jarke, koji su meter 
glibuki bili, da inti zlamenje je né oetalo 
od njih Nemdki granetlini tak rekuó pomeli 
su otoka, как veliki viher puta. Sdigle su 
se nemdke divivizije, prék Save su dodle 
na pontoni i odmah su dturmale s bajone- 
tom i s pudkinim tudom. Dva bregi su od 
Save na tri kilometre, jeden je Banovo 
Brdo i 206 metrov je visoki, drugi pak 
Zarkova i 215 metrov je visoki. Ovdi su 
bili nastavljeni srbski dtuki. Med SurCinom 
I Besanijcm su sejali ovi dtuki 2ereCe gra- 
nrtline na Savu, как sejaC seme, da zap- 
reju puta pred onami Cetami, kője su veó 
prék bile na otoku. Od zorja, do polnoCi 
na deset korakov su stali srbi i nemei je
den poleg drugoga Trideselsedemput su 
idii na dturmu bez tóga, da bi jedni druge 
preobladali b li. Okolo nj h od Cetiri stranih 
su pokali i eksplodérali granetlini, 2ereCi 
de2dj je létal nanje i svi su zaprti bili na 
»Ciganliji« как vu tamnic;. Okolo polnoCi 
nemei su pomoC i municiju dobili i zad- 
njom moCjom hitili su se na srbe i dőli 
su zgazili céloga regimenta. Poldrugo vuru 
je trajalo mercvarenje. Svi srbski oficiri su 
dőli opali, tedko plezérani kotali su se vu 
blati i ónak su strélali iz revolverov tak, 
da svakoga zoseb su morali prepiciti. Sest- 
deset srbov su samo zarobili, svi su ple
zérani bili, drugi svi su slavno smrt pod- 
nesli.

Sad je sve tiho i mirno na Ciganj 
otoku po kojem pazljivo treba hoditi, jerbo 
céli otok je jeden grob. Mrtve vu grobu 
pak veC nidCi nebanluje.

Koj je 2iv iz öve borbe nazat dodel, 
on je sve onu pre2ivel, kaj vu taboru pre- 
2iveti i videti moCi.

C;ganj otok, kam su nemdke Cete sa
mo strahovitnim bojom mogle dojli, je naj 
hujde bojno polje, kakvo si samo premisbti 
rnoremo. NemSki pionéri vu naj strahovit- 
nedim ognju su prék prevozili nemdke Cete. 
Engiezki dtuki, madinpudke hitrede né su 
mogle kuglje podilali. Né je jeden petenj 
mesta bilo vu zraku, gde nebi kuglja bila 
letéla. Pak itak su prék vdrli. Nemei za 
svaki falaCek zemlje bervavu su morali 
vojuvati. Cganj olok je smrtni otok nastal, 
jerbo ovdi svaki srb je vumrl ili tedko ple
zérani bil, ali prédái néje se niti jeden.

Cudnovito, na drugim bojnom polju 
foga néje bilo videti, как ovdi. Srbski de 
kungi iz zemlje su lak moCno bili naprav- 
leni, как festungi. Cudimo le nad srbskim 
vite2lvom, gránát za gránitom je vudril vu 
dekung i srbi su do zadnje kaple krvi zder- 
2ali i na mesii ostali. Drilgdi neprijatelj 
dirom se rezbe2i, как prví granetlin vu de- 
kung poci Srbi né su se gtnuli niti onda, 
kad su granetlini tak padlti mednje, как 
tuCa. Nezmerno oru2ja i borpbih se vidi na 
sve strani. Odzaja za dekunfi male kolib ce 
sve spodrte se vidiju. Kad su nemei ulazili 
na olok, C ganj olok pun je bil mrtvih.

Nemdka palrola na Cetrti dán как su 
C'ganj otoka zadobili, nadla je jednoga srba 
na drévi CepeC med listjom. Dőli su ga zeli 
iz dréve, ali samo tak, kaj su predi sterlili 
nanjega, jerbo kad su mo rekli naj se 
préda, pograbü je pudku i stréleti je stel. 
Srb je okolo petdeset lét star i veC Cetiri 
dana je Cepel na drévi b̂ z vodn i kodle. 
Misiit je, da inorebiti moguCe mu bude

vujti. Kad su ga tirali, jedenput se je за
то prehitil vu blato, nemdki sanitéci su ga 
odnesli.

Na sve kraje su grobi, najvide lanjski. 
Na jednim je ovaj napis :

Naj mu bude lehka zemlja,
Za domovinu je krv prelejal.

Na kri2u samo ovi dva redi su ostali, 
ime je dé2dj dőli s opral onomu magjars- 
komu vitézu ime, koj je za domovinu krv 
prelejal. Naj pocivá vu mini Bo2jem.*

Vnoga srbska i nemdka mati, 2ena i 
deca 2alostno se budo dugó vremena 2mid- 
lavala na »Ostrova C'ganlija« na Ciganj 
otok, jerbo smrt je ovdi jako dobro 2etvu 
iméla. Olok je sad nad i nedaj dragi Bog, 
da jód jedenput lakva borba bude nanjim, 
как je Oktobra prve dane bila.

Plodna bude cna zemlja, gde se je 
tuliko krvi preljalo, gde je vnogo junaka 
svoj 2ivot alduvalo za domovinu.

KAJ JE NOVOGA ?
О gré&nibi ín je vréme . • .

0 grésniki., tu je  vréme,
Du pokoru cinimo,
Odhitimo terhe grésnen 
Te Jézusa dicimo!

Evő za nas on tuguje,
Vu runab vés boluje,
Da se mi svi izvracimo.
1 dobri postanemo.

On je  samu ljubav svétu,
Koja nosi ljudem spas;
On spasitelj svega svéta,
К  sebi poziva sve nas.

Glejte! как пат daje гике,
Da previne к sebi sve;
Za céli svét trpi тике,
Za sve ljude, dobre, zle:

0 Marija, máj ka tu zna,
Puna ti si milosti]
Mi smo krivi, grésni sJuge,
Zu hkoj Tvujoj talosti.

Spoznajemo, da smo krivi,
Da nas j e  Bog ponizij 
Visoko smo se nosili,
Zakón Bozji pustili.

Vec je leto danuh tomu 
Presla na bojnom polju 
Bésni stuki da grmiju
1 ljudstvo pokol ej и.

Preko dolinuh sirokih 
I  po brégih visokih,
Silne vojske se boriju,
Jen drugoga koleju.

Silóm hocu od nas vzeti,
Kaj smo od Boga dobili,
Ali nedű Bog jim srecu 
Da bi nas obi a dali.

Husi, srbi i tatja ni,
Skupa su se zebráii,
I  na nasu kruljevinu,
Silóm su navalili.

Naj te sind se bója ti,
Prot rusu, srbu iti,
Naj se svi skupa sramuju,
Koji Jjudsku jemleju.

Za to sind slozno vu boj,
Nem Huj te zivot svoj !
Pokaiite svétu célom,
Au к se vojuje za dóm !

Z s . M a rija .
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— Prék Romanie. Med Russijom i 
Romamjom jog podjednoma traja razprava 
svrho toga, da Romania prék Dobrud2e 
pusti ruske Serege. Takvi glasi su doSli, da 
Romania nebude na ruski zapisnik odgovor 
dala i rusi ako hiéeju to napraviti, pod 
silomi budo Serege prék Romanie epravili. 
Rusi tak misliju, ako njim to moguée ba
de, onda jog mogli budo Srbiu obraniti.

Sad joS néje znati, kaj bude Romania 
napravila, ako prék pusti ruse, onda neraore 
du2e neutralna ostati.

— Romania za nekoji dán zme- 
sala se bude vu boj. Gréka do kraja 
ostane tak, как je izrekla, tojest nebude 
srbom na pornoé isla, barem takov kont
rakt ima Srbium, da vu pogibelji mora iti. 
AntantiSti svrho toga jako teSéíju i groziju 
se Gréki, ali Gréka se neée splaSiti. Roma 
nia osbiljno se prípravla i nikakva éuda 
nebi bila, ako bi za nekoji dán s oru2jem 
se zméSala vu boj íz Svájca piSeju, da 
Romania najmenje za dva lijedne se pusti 
vu boj i to na koju stran, to véé néje pi- 
tanje. Как se Romania zaderZavle, to iz 
toga vidimo, da soldaéiju skorom su na 
galac-ja3si liniju spravlja, dakle na rusko 
granicu. Na romanski granici vu Bessara- 
bije rusi podjednoma velike Serege skuplja- 
ju. Néje znati, kaj hoéeju, iti vu Bukovinu 
iti pák vu Romaniu vdrti. Так vu Bukó- 
vini, как i vu Romaniji pripravno je éekaju. 
NaSi i románéi same 2mehke Stuke su na?- 
tavili proli rusom, koji opet niti ovdi ne- 
budo mogli niti jednoga fronta predrti, как 
su né mogli vu Ruskim, stém menje pák 
vu ishodni Galiciji. SméSno je to, da véé 
se i Srbia grozi rusom, da odstupi od an- 
tanta, ako od rusov, francuzov i englezov 
nedobi vekSo pornoé.

— Taíijanski obéiniti juris. Tali- 
jani opct na célirn írontu su poéeli juriSati 
na nage pozicije. Sve posud kervavo su je 
nazat zbili. Pri Izonzo potoku vekSe bitke 
trajaju. Devetnajstrga taíijanski kánoni opet 
su strahoviten ogenj spuSéali na Krn brég, 
na Tóiméin, pri Canaléni, Plavni i na do- 
berdoi brég. Céli dán su pokali Stuki, na 
nekoji liniji pák i célo nőé. Kad su Stuki 
prestali ruéati, peSiéki su odmah na Sturmu 
iäli. Na Krnu, Mrzli-Vrhu i Tolmeinu etraho 
vitno kervavo su je n»Si nazat zbili. Vnogo 
mrtvih je ostalo po bregah. Talijani как 
nori su pobi’gli, kad su naSe maSinpuSke i 
Stuki íz boka poCeli nanje strélati. Neprija- 
telj je veC tak spreplaSeni, da se neda iz 
kopanih jarkov vun. Cuti je, как zijaju 
»Avanti, avanti«, ali iz jarkov neéu vun 
eposkakati i na Sturmu iti.

— Va'jevo. Oktobra dvajstipetoga 
kratki telegramm je doSel. Samo par rééi: 
Ostrak magjarski kojeniki ulazili su vu Val- 
jevo. Dakle, как se vidi, srbi su s vun NiSa 
véé sva vagneSa inesta zgubili.

— Talijanska offenziva. Tdijani 
neéu srbom iti na pornoé, tak misliju, d8 
to je dosla velika pornoé, ako na naSi gra
nici dán na dán Sturmaju. Tretju (ff *nzivu 
su zapoéeli, koja bude ravno tak vun spala, 
как je prva i druga. Na céli lin'ji straho- 
vitne bitke trajaju, ali za vezda joS su né 
moguéni bili jedno naSu poziciju zavzeti. 
Naj grozneSe bitke su na doberdói frootu, 
jerbo odovud dobri puli pelaju vu Trient, 
za kojrga talijani s mirum renjaju. Mrtev 
na inrlvim Ie2i véé. ali jo> su né nikam 
doS i. Talijani opet najbolSe éete poSilaju

napré, ali sve je to zabadav. Na céli liniji 
strahovitno su nazat zbili talijane, kője sad 
véé 8 maSinpuSkami tiraju vu ogenj.

— Obééeni ruski magnatu&l. Iz
Pétervara po tajnim pulu takov glas je do
Sel, da vu Péter Pál glasovitnim festungu 
vige ruskih magnatuSov su obesili. Najgla- 
sovitneSe ruske familije su doSle na ovaj 
put. Так se glasi, da osem, drugi pák tak 
znaju, da jedenajst magnatuSov su skonéali, 
med kojemi su i dvé gospaée bile. To su 
po naj tajneSim putu napravili i samo vez
da se je to pozvedilo.

Ruski magnatuSi su skup presegli, da 
сага skonéaju i njegvo célo familiju, jerbo 
cara i familiju krevéju, da je Ruski orsag 
tak dako propal. Vno2ina plemenitaSov su 
polovili, za kője rréje znati, kaj se je s nji- 
ini pripetilo, ali su 2ivi, ali su jog vu reStu, 
ali su pák véé i ovi mrtvi.

— Jurié na Dünaburg. íz Pétervara 
pigeju, da nemei se sad za istinu spravlaju, 
da prevzerneiu Dünaburga. Nikaj menje. 
как Sest vojnih sborov su okolo festunga 
na skup'jali. Od juga nemei samo dva ili 
poldrugi dán su od .festunga. Rusi se stém 
batriviju, da Riga i Mitau je jog jim vu 
rukah.

— Belgradski stanovniki poma- 
lem nazat se seliju. Iz Belgrad« stanov
niki su pobegli i samo najsiromagkegi su 
ostati vu varagu. Belgrad prék stojezer sta- 
novnika ima, od öve svote samo popriliki 
pet-gest jezer jih je ostalo dema. Sad se 
pomalem nazat seliju, jerbo vidiju, da nagi 
nikomu zlo neéeju. Vu Belgradu sad mag 
jarski te2aki sna2iju vulice, jerbo od nagih 
gtukov vnogo hi2 se je porugilo i sad ovu 
ruSevinu pospraviti treba.

— Nisa su spraznili srbi. Ni3 za 
Belgradom je drugi glavni varag vu Srbiji 
Srbi su previdli, da Niga nemoreju braniti 
i poleg toga odredili su, da ga sprazniju 
V lork su se poéeli stanovniki vun selili. 
Vu Nigu nezmerno plezércov i bele2nikov 
je bilo po gpitnlah, sad su eve sve dalje 
vu orsag spravili.

—  Üsküb. Oktobra 26-g« je doSla 
óva bulgarska slu2bena prijava:Pri Üskübu 
do kraja smo zbili srbe i varasa smo po- 
éistili od neprijatelja. Véé как pet sto srba 
je doli opalo, drugi pák ili su se predali 
iili pák vu Kaéaniki klanjec su pobegli. Mi 
je na ovi liniji silno proganjamu.

Pa Üsküb je strahovitno kervava bit
ka bila. Vnogi mesli na bajonete su isii i 
srbi do zadnjega őloveka su se branili, ali 
bulgarske éete pomele su je. Vu bitki i va
rag je vnogo trpel. íz varasa srbski stanov
niki su véé predi vun odigli i samo bul- 
garci i mohamedani su ostali, koji su ve- 
selo prijeli gori bulgarce, kad su vu varag 
ulazili. Vu srbskih éeta su 2enske i starci 
bili, male риске su strélale na bulgar
ce. Bolgáréi tiraju pred sobom srbe proli 
Albaniji.

— Zenske bande vu Maced on Iji.
Srbi sve probaju, da si pomoreju doklam 
bi njim obeéana pornoé doglo. Vu Ma- 
cedoniji komitaéi vojujeju. Vige takvih 
bandih je vu kojih su i 2enske. Как 
Ikdam turske novine piSeju i takve ban
de su, kője samo iz 2enskih osobah 
stojiju.

List iz Rusko - Pótishe.
Jezer о devetsto petnajstó se pise,
Kaj ja  nemrem iti к svomu domu iéée. 
Kaj bi si ja  videl ienu i decieu,
Ki su zasadjeni v mojem tűzném srcu.

Zebrái sam si par a vu najlepsi leti,
S kojim sam ja  iivel veselo na svetu,
Oh Boze moj milil tvoje sam stvorenje, 
Podeli mi nazaj veselo zivljenje !

Lublena ma zena i decica mil a 
Budi nam na pornoé Jézus i Marija! 
Molite se lépő vi vecnomu Bogu,
Kaj nam podeli mir i v or sag a slogu.

Kada idem ja  vun na tabor пи strazu,
Na misßl mi dóidé mesto me rodjeno. 
Sunce mi zahaja od te strane gorje, 
Nemrem si videti malo Medjimurje,

Ar mi j e  pökrila svu zemljicu к mica,
Da mi niti v zraku ne igra zvrzdica.
Na desni pák pleéi puskicu nabitu,
Na koju posta vim svetlu bajanetu.

Zapoved je  vei ka ; tabor na j e  dóba,
Od neprijatelja cuvati se mora,
Kratek mi je zivot, tak se rnislja svaki, 
Nebi rad vumreti vu najlepsi léti.

Ako budem moral ja ovdi vumreti,
Da bi draga mogla grobe к pohoditi. 
Nebude za grobek draga moja znala, 
Svega bu obrasla travica zeléna.

Vnoge déce otec ovdi pokopani,
Koj veselo iivel jos vu leti lani.
Pokrila ga ovdi hamoena zemljica,
Vec mu nesvetiju mesec, nit zvézdica.

Pajdasi kak bratia si skup verni bili,
Na svaki su grobek kriza postavili.
Na krizu j e  svakom ovak napisano :
„ Vojuval j e  kralju magiarskomu verno.u

V Rusko-Poljski zemlji borove sumice, 
Niti nam vu zraku ne leceju ftice.
Od velikih stukov Magjarskog orsaga 
Silne kugle sume vu visini zraka.

Borove sumice prez fticka ostale.
Vu koji su navék pésme si fűé kale.
Tak i dévojcice, ke su vők snévale,
Ali ovog leta znlostne postale.

Néje sada cuti dévojke spevati,
Niti pák junake veselo tuékati.
Par a nebu vnoga dévojka dohila,
Ar ga vu tábora zemljica pokrila.

Svih junakov zadnja mesta ograjena,
I  na krit jim deta partica zeléna.
Dojdi dévojka do groba tvog junaka,
Pák mu ti zasadi Sipka cerlenoga.

Sipek j e  éerleni diéeéa ruiica,
Kaj bu za grob znala rodjena mamica, 
Rodjena mamica japek i sestrica, 
Vumreti j e  moral, dosla j e  vurica.

Bratja Medjimurska koji ste pri domu, 
Prosimo vas lépő, molite se Bogu,
Da se Bog к nam svima milostivno brne, 
I  sve skupa zdrave к domu nas povrne.

Vu taboru. L u k a e s i c s  ТлтАа
népfelkelő iz Novakovca.

ТгяЁ/т dob год я VtNCBLtRA 
koji s e  i и gospodarsívo гяяитй 
яя Sírig ovo*

Upitati ae more Lókór hám 
Csáktornya.  «*,
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deset jezer stanovnika ima, jedna tretja 
stran pák je bugar i grk. Üsküb je navék 
v&Zen varad bil. Vu stariniskim konaku 
su bulgarski cári stanuvali. 1689 ga leta na 
jedno kratko vréme je naS bil, ali hitro 
smo ga morali ostavili. Fred tremi iétmi 
1912ga lela po kumanovi kervavi bitki, 
srbi su olazili vu Üáküb, kojega su turCini 
spraznili. Sad su bulgarci vunjem i ravno 
na on dan su pretirali erbe, как su ga srbi 
od turCinov zadobili.

Va2na stvar je takodjer, da su nafle 
Cete pri OrSovi prék Dunaja vdrle i zavzele 
su Tekija festunga. Tekija jako moCen íes 
tung je bil na srbski granici i cilj mu je 
to bil, da od tri stranih brani Srbiu. Nap 
roti Tekija festungu Orsóvá leZi. Ovdi je 
Dunaj skorom dva kilometre Siroki i na 
serdini je Adakalé otok. íz Tikija festunge 
vnogiput su srbi na OrSovu strélali, sad je 
to prestalo, jerbo nádi Stuki su ga poruSili.

Po Srbiji vojuCi Seregi slavno napredu 
jeju proti Arangjelovac, poleg Kragujevaca, 
to je opet vu ovim okrugu najnoveSe mesto 
Ovdi Kövess i Gallvitz generalov Seregi 
napredujeju. Mesto je jako bréZno i srbi 
sveposud moéne tvrdovine su zazidali iz 
kojih je зато Zmehkami Stuki moCi srbe 
von pretirati.

Itak je najvaZneSe to, da je Üsküb 
bulgarcom vu ruke doSel, jerbo odovud 
samo dva dana hodu je do Albanie, i ako 
jedenput bulgarci do Albanie dojdeju, onda 
su srbi od juZooga kraja Cisto zaprti i an
tant vide niti pomisliti nesme, da bi srbiji 
pomoC mogel dati. Od zapada, juga i sevra 
takodjer tak Je zaprta Srbia, da bez naSega 
i bulgarskoga dopuSCenje niSCi vise nuter 
niti vun nemore. Dakle prebliZava seskrad 
nja vora, koja sve bude naplatila Srbiji.

Bulgarsk' Sereg 563 h Ijada osobah 
broji, proti tomu stoji 278 biljada srba, ako 
pak doli zraCunamo, kuliko je veC srbski 
Sereg zgubil, onda komaj ostane 200 jezer. 
Ovaj mali Sereg рак néje mogulén na tri 
Cetiri strani s* braniti. doSla bude vura, da 
céli srbski Sereg dőli dene oruZje, ili pak 
slavno smrt podnese То bude gotova smrt 
Srbiji, koja je zrokuvala céloga bója.

Ostrovo Ciganlija.
»Ostrovo Ciganlija« tak zoveju srbi 

C'gany otoka na serdin Save, koj je pet 
kilometrov dugi i pol kilom.tra Siroki. Na 
ovim otoku od lanjskoga augustuSa vise 
mrlvih pocivá, как na jednim sto lét sta- 
rim eelskim cintoru. Ótok je pun vrbja i 
drngoga mehkoga dréva. PrveSo vréme tak 
s Belgrads, как i Zemuna po svetkih sim 
su se hódili zabavljat.

Sad su se nemei ovdi z Síi pervic. Per 
viC nemSki sóidat si srbskim soldatom. 
»Oátrovo Cganlija« srbskogi glavnoga va
rad* od juga brani na Sivi. Sedmi srbski 
pesiéki regiment kojega su oktobra prvoga 
polegli ovdi vu jarke, dobro je znal, da po 
smrt su ga sim poslali. Dvajstisedem jarkov 
je na otoku bilo skopano jeden za drugim, 
jeden od drugoga na tri metre. Svi jarki 
su zaSancani bili. Srbi dugó su vu vodi 
stali i Cekali nemce. Sestoga oktobra iz 
Bezanije od Zmehkih Stukor d m je obstrl 
Savu, smrt je hitila svoju plavtu na ovaj 
regiment, koj je od \ezda pretrgjeni bil od 
Belgrada i vi$* néje mogel dobiti niti vodu, 
niti pak nikakio hranu. Gladni i Zedni div 
jo su gledali na naS kraj. Sad su svi nemSki

Stuki peklenjski ogenj h tali na otok i do 
jutra napunili su jarke zcmljum. Так sn 
napunili i prekopali jarke, koji su meter 
gtibuki bili, da niti zlamenje je né ostalo 
od njih NemSki granetlini tak rekuó pomeli 
su otoka, как veliki viher puta. Sdigle su 
se neméke divivizije, prék Save su doSIe 
na pontoni i odmah su Sturmale s bajone- 
tom i s puSkinim tudom. Dva bregi su od 
Save na tri kilometre, jeden je Banovo 
Brdo i 206 metrov je visoki, drugi pak 
Zarkova i 215 metrov je visoki. Ovdi su 
bili nastavljeni srbski Stuki. Med SurCinom 
I Besaoijcm su sejali ovi Stuki ZereCe gra- 
nrtline na Savu, как sejaC seme, da zap- 
reju puta pred onami Cetami, kője su veC 
prék bile na otoku. Od zorja, do polnoCi 
na deset korakov su stali srbi i nemei je- 
den poleg drugoga. Trideeetsedemput su 
isii na Sturmu bez toga, da bi jedni druge 
preobladali b li. Okolo nj h od Celiri stranih 
su pokali i ekeplodérali granetlini, ZereCi 
deZdj je létal nanje i svi su zaprti bili na 
»Ciganiiji« как vu tamnic1. Okolo polnoCi 
nemei su pomoC i municiju dobili i zad- 
njom moCjom hitili su se na srbe i dőli 
su zgazili céloga regimenta. Poldrugo vuru 
je trajalo mercvarenje. Svi srbski oficiri su 
dőli opali, teSko plezérani kotali su se vu 
bis ti i ónak su strélali iz revolverov tak, 
da svakoga zoseb su morali prepiciti. Sest- 
deset srbov su зато zarobili, svi su ple- 
zérani bili, drugi svi su slavno smrt pod* 
nesli.

Sad je sve tiho i mirno na Ciganj 
otoku po kojem pazljivo treba hoditi, jerbo 
céli otok je jeden grob. Mrlve vu grobu 
pak veó niSói nebantuje.

Koj je Ziv iz öve borbe nazat doSel, 
on je sve onu preZivel, kaj vu taboru pre- 
Ziveti i videti moCi.

C'ganj otok, kam su némáké Cete sa
mo strahovitnim bojom mogle dojli, je naj 
hujSe bojno polje, kakvo si samo premisliti 
rnoremo. NemSki pionéri vu naj strahovit- 
neSim ognju su préjr prevozili nemSkeCete. 
Englezki Stuki, maSinpuSke hitreSe né su 
mogle kuglje poSilati. Né je jeden petenj 
mesta bilo vu zraku, gde nebi kuglja bila 
leléla. Pak itak su prék vdrli. Nemei za 
svaki falaCek zemlje bervavu su morali 
vojuvali. Cganj otok je smrtni otok nastal, 
jerbo ovdi svaki srb je vumrl ili teSko ple- 
zérani bil, ali prédái néje se niti jeden.

Cudnovito, na drugim bojnom polju 
foga néje bilo videti, как ovdi. Srbski de 
kungi iz zemlje su lak moCno bili naprav- 
ieni, как festungi. Cudimo le nad srbskim 
viteZtvom, gránát za gránitom je vudril vu 
dekung i srbi su do zadnje kaple krvi zder- 
Zali i na mesii ostali. Drilgdi neprijatelj 
Sírom se rezbeZi, как prvi granetlin vu de- 
kung poci. Srbi né su se gtnuli niti onda, 
kad su granetlini tak padati mednje, как 
tuCa. Nezmerno oruZja i boppbih se vidi na 
9ve strani. Odzaja za dekun$i male kolib ce 
sve spodrte se vidiju. Kad su nemei ulazili 
na otok, C ganj otok pun je bil mrtvih.

NemSka palrola na Cetrti dán как su 
C'ganj otoka zadobili, naSla je jednoga srba 
na drévi CepeC med listjom. Dőli su ga zeli 
iz dréva, ali samo tak, kaj su predi slerlili 
nanjega, jerbo kad su то rekli naj se 
préda, pograbil je puSku i strélali je stel. 
Srb je okolo peldeset lét star i veó Cetiri 
dana je őepel na drévi bez vode i koSle. 
Mslil je, da inorebiti moguCe mu bude

vujti. Kad su ga tirali, jedenput se je sa
mo prehitil vu blato, nemSki sanitéci su ga 
oduesli.

Na sve kraje su grobi, najviSe lanjski. 
Na jednim je ovaj napis :

Naj mu bude lehka zemlja,
Za domovinu je krv prelejal.

Na kriZu samo ovi dva redi su ostali, 
ime je déZdj dőli s opral onomu magjars- 
komu vitézu ime, koj je za domovinu krv 
prelejal. Naj pocivá vu mini BoZjem.

*

Vnoga srbska i nemSka mati, Zena i 
deca Zalostno se budo dugó vremena ZmiS- 
lavala na »Ostrova C'ganlija« na Ciganj 
otok, jerbo smrt je ovdi jako dobro Zetvu 
iméla. Otok je sad пай i nedaj dragi Bog, 
da joS jedenput lakva borba bude nanjim, 
как je oktobra prve dane bila.

Plodna bude cna zemlja, gde se je 
tuliko krvi prcljalo, gde je vnogo junaka 
svoj Zivot aiduvalo za domovinu.

KAJ JE NOVOGA?
О gré&niki tu je vréme• • .

0 grésniki, tu j e  vréme,
Du pokoru cinimo,
Odhitimo terhe grésnen 
Te Jézusa dicimo!

Evő zu dús on tuguje,
Vu ruüuh vés boluje,
Da se mi svi izvracimo.
1 dobri postanemo.

On je  samu Jjuba v svétu,
Koja nosi ijudem spas;
On spasitelj svega svéta,
К  sebi poziva sve nas.

Glejte! как пат da je  гике,
Da previne к sebi sve;
Za céli svét trpi тике,
Za sve ljude, dobre, zle:

0 Marija, majka tuzna,
Puna ti si niilosti !
Mi smo krivi, grésni sluge, 
Zuhkoj Trojoj talosti.

Spoznajt mo, du smo krivi,
Du nas je  Bog ponizil,
Visoko smo se nosili,
Zakón Bozji pustili.

Vec je Jeto danuh tomu 
Presla na bojnom polju 
Bésni stuki da grmiju
1 ljudstvo pokoleju.

Preko dolinák sirokih 
I  po brégih visokih,
Sil ne vojske se boriju,
Jen drugoga koleju.

Silóm hoc и od nas vzeti,
Kaj smo od Boga dobili,
Ali nedű Bog jim srecu 
Da Ы nas obladuli.

Busi, srbi i taljani,
Skupu su se zebra)i,
I  na nasu kruljevinu,
Silóm su navalili.

Najte sind se bojnti,
Prot rusu, srb и Hi,
Naj se svi skupu srumuju,
Koji ljudsku jemleju.

Zu to sind slozno vu boj, 
Nemilujte zivot svoj I 
Рока Ute svétu célom,
А и к se vojuj с zu dom !

Z s .  M u r i j a .



—  Prék Romanic. Med Russijom i napré, ali eve je to zabadav. Na céli liniji _  -  . .  -  я* E,
Romanijom joá podjednoma traja razprava strahovitno su nazat zbili talijane, kője sad A jmS E  E X  О  «ж 0 / / £ f л  в *
svrho toga, da Romania prék Dobrud2e veö s maSinpuákami tiraju vu ogenj. . .
pusti ruske Serege. Takvi glasi su doSli, da Oh***nI rucki I* v * ? 1?  devetsto Pftoajatő se piée,O ____ . „ „ U i  ___ —  uoesem ruSKl magnatusi. 1z Kaj ja nemrem iti k svomu domu isce.
Romania nebude na ruski zapisnik odgovor p^tervara po tajnim putu takov glas je do- KaJ bi si ja  videl ienu i decicu,
dala i nisi ako hoCeju to napraviti, pod te| da уц Péler pá, gia3ovitnim festungu Ki sa zasadjeni v mojem tűzném srcn.
ei'ora, budo Serege prék Romanie spravili. vi„  rusklh mignatuäov 3U obesili Najgla- 7 . , кят rn . . .
Rusi tak misliju, ako njim to mogaCe bu- 80vitne ê ruske familiie su doSle na ovai o í  1 si para vu najlepsi leti л* ппНя ins rnnnii hiifb Qrbin пЬгяniii 90vunese гизке laminje su ao9ie na ovaj S kojim sam ja iivel veselo na svetu,
de’ 0 J 8 U S b u  ob an,U put. Так se glasi, da osem, drugi pak tak Ob Boze moj mili\ tvoje sam stvorepje,

Sad joS néje znati, kaj bilde Romania znaju, da jedenajst magnatuáov su skonöali, Podeli mi nazaj veselo zivljenje !
napravila, ako prék pusti ruse, onda neraore med kojemi su i dvé gospaCe bile. To su r
duie neutralna ostati. po naj tajneäim putu napraviti i samo vez- é t j e i m  Jews " t o r i j a !

—  Romania za nekoji dan zmc- da se Iе to pozvedilo. Monte se lépő vi veónomu Bogu,
sala se bude vu boj. Gröka do kraja Ruski magnatuái su skup presegli, da nam podeli mir i v orsagu slogu.
ostane tak, как je izrekla, tojest nebude cara skonöaju i njegvo célo fam.liju, jerbo Kada idem ja  vun na uborüll strai
srbom na pomoö iSla, barem takov kont- cara i familiju krevéju, da je Ruski orsag Na misei mi doide mesto me rodjeno.
rakt ima Srbium, da vu pogibelji mora iti. tak dalfco propal. Vno2ina plemenitaáov su Sunce mi zahaja od te strane gorje,
AntantiSti svrho toga jako teáöiju i groziju polovili, za kője néje znati, kaj se je s nji- Nemrem si videti malo Medjimurje,
se Gröki, ali Gröka se neöe splaSiti. Roma- mi pripetilo, ali su 2ivi, ali su joS vu reStu, . . . . . .  ... . .
nia osbiljno se prípravl. i nikakva éuda ali su pak ved i ovi mrtvi. &
nebi bila, ako bi za nekoji dan s oru2jem —  Juris na Dünaburg. íz Pétervara Na desni pak pleéi puskicu nabitu, 
se zméSala vu boj íz Svajca piSeju, da pigeju, da nemei se sad za istinu spravlaju, Na koju postavim svetlu bajanetu.
Romania najmenje za dva tijedne se pusti da prevzemeiu Dünaburga. Nikaj menje. „  . _ . . .
vu boj i to na koju Stran, to vei néje pi- kak äest vojnih sborov su okolo festunga
tanje. Как se Romania zaderZavle, to íz na skup'jali. Od juga nemei samo dva ili Kratek mi je zivot, tak se mislja svaki,
toga vidimo, da soldaöiju skorom su na poldrugi dan su od .festunga. Rusi se stém Nebi rád vumreti vu najlepsi léti.
galac-jassi liniju spravlja, dakle na rusko batriviju, da Riga i Mitau je joá jim vu
granicu. Na romanski granici vu Bessara- rukah. Ak°buáem moral ja ovdi vumreti,
bije rusi podjednoma velike Serege skuplja- Belgradski stanovniki poma-
ju. Néje znati, kaj hoöeju, ili vu Bukovmu lem nazat se seliju. íz Belgrada stanov- Svega bu obrasla travica zeléna. 
ili pak vu Romaniu vdrti. Так vu Bukó- niki su pobegli i samo najsiromaákeái su
vini, как i vu Romaniji pripravno je Cekaju. ostali vu varaáu. Belgrad prék stojezer sta- Vnoge déce otec ovdi pokopani,
Naái i románéi same 2mehke átuke su na?- novnika ima, od öve svote samo popriliki K°j veselo zivel jós  vu leti lani.
tavili proli rusom, koji opet niti ovdi ne- pet-Sest jezer jih je ostalo dema. Sad se ^esretija^mesec,
budo mogli niti jednoga fronta predrti, как pomalem nazat seüju, jerbo vidiju, da naái
su né mogli vu Ruskim, stém menje pak nikomu zlo nefieju. Vu Belgradu sad mag Pajdasi как bratia si skup verni bili, 
vu ishodni Galiciji. Sméfino je to, da veC jarski te2aki snaíiju vulice, jerbo od naSih Na svaki su grobek kriza postavili.
se i Srbia grozi rusom, da odstupi od an- stukov vnogo hi2 se je poruAilo i sad ovu Na krizu je  svakom ovak napisano:
tanta, ako od rusov, francuzov i englezov ruäevinu pospraviti treba. „ Vojuval je  kr alj и magiarskomu verno.u
nedobi vekäo pomofi. ..........................  “  Niáa • «  spraznili srbi. М  д ' borove

—  Talijanski obőiniti juris. Tali* Belgradom je drugi glavni varaá vu Srbiji Niti nam vu zraku ne leceju ftice.
jani opet na célim frontu su pofeli juridati Srbi su previdli, da Niäa nemoreju braniti od velikih stukov Magjarskog orsaga
na naáe pozicije. Sve posud kervavo su je i poleg toga odredili su, da ga sprazniju Silne kugle sume vu visini zraka.
nazat zbili. Pri Izonzo potoku vékáé bitke V lork su se poCeli stanovniki vun selili.
trajaju. Devetnajslcga talijanski kánoni opet Vu NiSu nezmerno plezercov i beleZnikov Bmvra SamiM a
su strahoviten ogenj spuüíali na Krn brég, je bitó po Spitslah, sad su eve sve dalje
na Totmein, pri Canaléni, Plavni i na do- vu orsag spravili. л/у ovog leta zalostne postale.
berdoi brég. Céli dan su pokali Stuki, na _  flsküb. Oktobra 26-g» je doäla
nekoji liniji pak i célo nof. Kad su Stuki bu|gar3ka a|U2bena prijava:Pri Üskübu * № " * * *
prestaü rucati, peéiéki su o d m a b o a ^ rm u  do 9mo zbj|i srbeP , \ агаЛ 9mo po. “ Ü ' Ä X
láli. Na Krnu, Mrzli-.rhu i Tolmemu straho oc| nepnjatelja. VeC как pet sto srba Ат ga vu taboru zemljica pokrila.
vitno kervavo su je nsSi nazat zbili. Vnogo je do|j 0pa|0 drugi pak ni su 9e predali
mrtvih je ostalo po bregah. Talijani как цц ра|[ vu Kacaniki klanjec su pobegli. Mi Svib junakov zaduja mesta ograjena,
nori su pobegli, kad su naáe maáinpuáke i . na ovj |inj:j 8l|n0 pr0ganjamu. 1 oa krii jim deta partica zeléna.
Stuki iz boka poéeli nanje strélati. Neprija- Pa üáküb je 3trahovi,no kervava bit-
telj je véé tak spreplaSeni, da se neda íz k& b||a 'те9и na bajone|e 3U isii i Pak mu zasad' S,pka ier,eno* a-
kopanih jarkov vun. Cnti je, как z.jajU sfbi do zadn|Cga cloveka 8U 8e branili, ali Sipek j e  ruiica,
»Avanti, avantit, ali íz jarkov neCu vun bulgarske óete pomele su je. Vu bitki i va- jCaj bu za grob znala rodjena mamica,
eposkakati i na áturmu iti. raá :e vnogo trpe|. íz varaáa srbski stanov- Rodjena mamica japek i sestrica,

— Va'jevo. Oktobra dvajstipetoga njkj дц yeC predj yun odi3U { 9am0 bu|. Vumreti je  moral, dosla je  vurica.

OíIm Ii m u["rT ”  vu Í .V  n h p r . i l u 0gorit u ^ r e . , <k .d 'iu °v u *v ,rr t  %n t>‘  Ir.ji .te nr. Ama,
j . . .  Ш ,  kuk .  -id., d k ,  .  vun Ш .  * J t  K k í b  M l  I 7 I Z  “ Ä i u
veö sva vaftnefla mesta zgubii«. ma|e pucke su strelale na bulgar- /  sve skupa zdrave к domu nas povrne.

— Talijanska offenziva. Til jani ce Bulgarci tiraju pred sobom srbe proli
neCu srbom iti na pomoö, tak misliju, de дц)ап |̂ Vu taboru. L u kaca lca  T am áa
to je dosla velika pomoC, ako na naái gra- . . ... népfelkelő iz Novakovca.
nici dan na dan áturmaju. Tretju <fT*nzivu —  Z e n s k e  bande vu M acedonijf.
su zapoöeli, koia bude ravno takvunspala, Srbi sve probaju, da sí pomoreju doklam .....— — =*=*
как je prva i druga. Na céli lin!ji straho- bi njim obeCana pomoö doálo. Vu Ma- Trm É im  d o b  г о д  л  V iN C E L E R A
vitne bitke trajaju, ali za vezda joá su né cedoniji komitaCi vojujeju. V.áe takvih M  /  „  g o s p o d a r a í v o  глжитй
moguéni bili jedno naáu poziciju zavzeti. bandih |e vu kojih su i Éenske. Как
Naj grozneée bitke sn na doberdói frontu, Ikdam turske novine piée)u i tak ve ban- “  .
jerbo odovud dobri puli pelaju vu Trient, de su, kője samo íz 2enskih osobah U p itH tl  s e  w o r e  h ó k ó r h
za kojega talijani s in runi eciijaju. Mrtev stojiju. С я А Ы о гп у ш  • 861 1—*
na inrtvim Ie2i veC. ali jól su né ni kam - - ..-■ 1 ■' t ~~ ^
doá’ i. Talijani opet najbolse Cete poáilaju Шш
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GABONA ARAK/CIEN A 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 —
R o z s ...................H r í ................... 28 —
Á r p a ...................Jeémen............. 28 —
Z a b ..................... Z o b ................... 28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26'—
Fehér bab uj . . Grah beli.........40 —
Sárga bab . . . .  Grah íu ti.........40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 40'—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag. . . . . .  L e n ..................50 —
Tökmag................KoSéice.............50’—
Bükköny.............Grahorka..........28 —

I K iadj lakás!
I A Petőfi-utca 10. sz.
I (Stráhia Testvérek-
) féle) ház I-ső eme-5 létén - egy, esetleg
I két szoba, konyhá-
\ val -  azonnal kiadó.

! Bővebbet: KOSZTY MÁTYÁS lirás-, < 
> ékszerész- és látszerész üzletében.;

» ------------------- -- -------—«

Kerestetik tiszt részére

e g y  u t c a i  2  s z o -  
b á s t i s z t a e g é s z -  

^ s é g e s ^ s
b ú t o r o z o t t  l a k á s
2 ágygyal a lőtéren vagy a 
Deák-utcában, hozzávaló kam
rával a szolga részére.

Ajánlatok a „ MURAKÖZ“ 
kiadóhivatalába kéretnek.

О ÍÜ lM  I
lisszesi
TÉRKÉPÉI

(Európa, Szerbia, Orosz
ország Franciaország ló - 
röhorszáü és O laszország  

i ö n l é l e  Kiadás
ban és ЩШ- 
ib a n  h a p h a i i

m m

nscitei Fu'iv (Strausz Sándor)
i i i M f f l i i f i m p i t t e t t Ä
CsálitorntilR •  Interiirbaii-Teleloi: ä— -----------  м Л  I

Tanoncul
Kvákán Alajos borbély üzletébe 
Alsódomborun azonnali belépésre 
üú felvétetik. —  Aki volt már e 
szakmabeli tanonc, előnyben ré
szesül.

Ф  rxf *9?
m m

i K ia d ó  i
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Ш Mezö-utcza 10. szára alatti #
Ш лházban 2 szoba és 1 копу- g
^  hából álló lakás folyó évi j|j
#  november hó 1-től kiadandó. #  
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$t Bővebbet az 1. sz. óvodában. $
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) feönyvoyomdájában Csáktornyán

HeppEdejeharCsáHtornya
Rikócl-ulica hite broj 18. poltg K n ljiv sk o ia  suda.

Ima takaj trgovinu II A DÍJ A 
od najbolse vrsti V H l l l H i

Koji treba zazidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba doma pri 
njemu uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
éisto fal. Trzi cépanoga suha 
bukóvá drva i lapora na vagu.
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